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Última prova da 2° fase 

Peça: Agravo de instrumento: medida urgente, decisão interlocutória, ainda não passado os 10 dias, mas já 

passado os 5 dias para interposição dos embargos de declaração. 

 

1) Não ter capacidade civil, não implica em nada na capacidade tributária. Mesmo que o menino de 3 anos 

não tinha idade suficiência, entra o instituto da responsabilidade tributária, ou seja, os pais ficam responsáveis 

pela obrigação do filho -> art. 126? 

 

2) Lançamento por homologação, conta do primeiro dia do exercício seguinte para começar a contar a 

decadência do Fisco em realizar o lançamento tributário. 
 

3) Imunidade impede que o ente tributante realize a cobrança de impostos e isso dispensa o cumprimento 

da obrigação acessória. Aqui no direito tributário aquela regra do civil de que o acessório segue o principal, não 

existe aqui. A obrigação acessória existe mesmo sem que tenha uma obrigação principal.  
 

4) Norma geral em matéria de legislação tributária é de competência de lei complementar, especialmente 

em relação aos impostos – art. 146, III.  
 

Art. 62, §1° - medida provisória não pode ser utilizada para disciplinar matéria de lei complementar. 

 

Na inexistência de norma geral pode o Estado que tenha competência legislativa concorrente editar as normas 

necessárias, até a edição de um norma geral.  

 

Em relação ao IPVA, não existe uma norma geral, se abrirmos o CTN não tem uma linha de IPVA e não existe lei 

especial dispondo de IPVA. Então os Estado com competência concorrente pode legislar sobre o IPVA. 

 

 

Tributo – art. 3° do CTN 

- prestação pecuniária compulsória 

- em moeda de ou cujo valor nela possa se exprimir – dação em pagamento 

- que não constituía sanção de ato ilícito 

- instituída por lei 

- cobrada mediante atividade administrativa vinculada 

 

Art. 145 ao 156 da CF – isso nos interessa! 

Art. 145: dispõe que cabe á U, E, DF e M instituir os seguintes tributos: 

- impostos 

- taxas 

- contribuição de melhoria 

- empréstimos compulsórios 



- contribuições 

 

O que pode ver é que a CF não defini expressamente o que é tributo. Alguns doutrinadores (Heleno Torres, 

Renato Lopes) falam que a CF apesar de definir expressamente, implicitamente conseguimir extrair o que é 

tributo, bastante analisar todos os dispositivos constitucionais podendo chegar a um conceito. 

 

Tributo é gênero no qual temos as espécies. Apesar da CF não definir o que é tributo o CTN faz essa definição – 

art. 3° coloca acima. 

 

A doutrina critica essa definição, pois não cabe ao legislador definir e conceituar, isso é trabalho do interprete, do 

doutrinador, do aplicador, do judiciário. 

 

Prestação pecuniária compulsória: tributo é uma parcela do seu patrimônio que deve ser destinada ao Estado, 

por isso falamos em prestação, parcela, parte. A partir do momento que passamos a viver em sociedade tivemos 

que criar o estado para criar, ordenar nossa convivência em sociedade e para esse estado se manter precisa de 

recursos financeiros que são retirados da sociedade. E nós pertencendo a essa sociedade, devemos contribuir 

para a manutenção. 

 

De tudo que nós produzimos de 35 a 40% nós entregamos ao Estado. Trabalhamos em media 145 dias por ano 

para o governo, para pagar seus tributos. 

 

Pecuniária – estamos falando em moeda, dinheiro, em recursos financeiros.  

 

Compulsória -  não depende da manifestação do contribuinte. A obrigação tributária é um vinculo que vocês tem 

com o estado, não dependendo da sua vontade, bastante praticas os atos que a lei traz e desta você se enquadra 

na situação. 

 

Sanção de ato ilícito – tributo não é sanção, é um direito obrigacional que você tem para com o estado. Não é 

uma penalidade imposta pelo estado, pois, na realidade, o tributo tem como fato gerador atos lícitos. Mas não 

impede se incidir nos resultado de um ato ilícito (resultado obtido no jogo do bicho). 

 

Instituída em lei – o direito tributário trabalha com os princípios constitucionais, sendo o mais fundamento o da 

legalidade (art. 150, I). O tributo somente pode ser instituído ou aumentado por lei. Se não há lei, não há tributo. 

Da legalidade, extraímos o da reserva legal e da tipicidade. 

 

 O tributo é um bem público, é a principal fonte de recurso do estado. No direito financeiro é uma receita 

derivada. Se é um bem público sua cobrança se dera por meio de um ato vinculado, não discricionário. 

 

Critérios constitucionais para determinação da natureza do tributo 

Art. 4° - Todo tributo possui um regime jurídico específico que é definido pela natureza jurídica. A natureza 

jurídica de um determinado tributo é identificada pelo seu fato gerador que deve ser conjugado com sua base de 

cálculo. 

 



FATO GERADOR (critério material – regra matriz ou hipótese de incidência) + BASE DE CÁLCULO. 

 

Essa explicação esta no art. 145, as taxas não pode ter a mesma base de cálculo de um imposto. 

 

Art. 154, CF – competência residual, dispõe que o exercício da competência residual tem que observar os 

requisitos: 

- não cumulatividade 

- fato gerador 

- base de calculo 

Que não podem ser iguais aos tributos. 

 

Independe do nome que é dado ao tributo ou sua denominação. Muitas vezes vemos um nome que não 

corresponde a sua realizada.e a destinação legal da arrecadação não deve ser considerada (as contribuições 

segundo a CF tem uma destinação específica, mas não é só isso que vai definir a sua natureza jurídica, por isso 

que é sempre importante conjugar o fato gerador e a base se calculo para sabermos que tipo de tributo estamos 

trabalhando) 

 

Classificação 

O CTN é de 1976. É anterior a CF e desta forma foi recepcionado pela CF como LEI COMPLEMENTAR. O CTN tem 

natureza de lei complementar, qualquer alteração no CTN será por meio de LC. 

 

Art. 5° - temos três espécies de tributos: 

- impostos 

- taxas 

- contribuições de melhoria 

 

Lendo a CF identificamos 5 espécies de tributos e não 3 como diz o CTN. Na época de criação do CTN o 

empréstimo compulsório não tinha natureza tributária e as contribuições. Mas hoje, quando lemos o art. 145, I, 

ele fala dos impostos e conjugamos com o 153, 155 e 156. 

Art. 145, II temos as taxas –pelo exercício pelo poder de polícia e pela prestação de serviço público específico e 

divisível. 

III – contribuição de melhoria – decorrente de uma obra publica. 

 

Art. 148 – empréstimo compulsório 

 

Art. 149 + 195 (CF) – temos as contribuições. 

 

IMPOSTOS 

Art. 16 – tributo cuja a obrigação tem por um fato uma situação independentemente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte. 

 



 Não vinculado: não depende se nenhum fato estatal para gerar uma obrigação tributária. Os fatos 

objetos da tributação via impostos ou as situações são do direito privado, da econômica, que não tem nenhum 

interferência por parte do estado. 

 

São fatos econômicos, ligados a iniciativa provada. Ex: Circulação mercadoria,  o governo não vende mercadoria, 

o poder publico não trabalha na venda, quem faz isso é a iniciativa privada – ICMS. 

 

IR, o estado não trabalha com a ideia de lucro, acréscimo patrimonial, mas o particular sim. 

 

 Cobrança geral: todos devem pagar caso se enquadre em uma situação, em um fato previsto na lei 

tributária. 

 

 Não afetação da receita: os recursos públicos da arrecadação dos impostos não pode ser vinculada a um 

serviço especifico, a um ente específico. Art. 167, IV – os impostos não podem ter suas receitas vinculadas a 

qualquer órgão, despesa, salvo no caso de saúde, educação e administração tributária. 
 

Qual a ideia desse art? É não amarrar o administrador publico, pois com a arrecadação de imposto, com o 

dinheiro que obtém por impostos faz seu orçamento publico e ai define politicamente onde vai direcionar os seus 

recursos é o executivo, visto que ele elabora o projeto de lei orçamentária, distribui os recursos e o legislativo 

aprovando essa lei orçamentária autoriza os gastos naqueles situações em que foi elencado pelo executivo.. 

 

 Divisão: pessoal e direto – real e indireto 

Pessoal – art. 145, §1°: sempre que possível o imposto terá um caráter pessoal e será graduado segundo a 

capacidade econômica do contribuinte. O legislador ao criar um determinado tributo vai tentar visualizar os 

possíveis contribuintes e ver o quanto cada um vai pagar. Ex: imposto de renda. 

 

Real: o legislador não consegue visualizar a figura do contribuinte uma vez que faz a tributação sobre os bens, 

como IPVA, IPTU. 

 

Direto: ligado ao imposto pessoal 

 

Indireto: esta ligado ao real pois o legislador não consegue fazer essa graduação da carga tributária, como IPI, 

ICMS. 

 

Impostos 

Estão divididos na CF 153, 155 e 156. Impostos federais, estaduais e municipais 

 

Art. 153: arrola 7 impostos de competência da União: II, IE, IR, IPI, ITR, IOF e Imposto sobre grande fortuna (este 

não é cobrado ainda). 

 

Art. 155: imposto de competência dos Estados e DF – ITCMD, ICMS, IPVA 

 

Art. 156: impostos de competência do DF e dos Municípios 



Municipios: ITBI, ISS, IPTU 

 

Art.32 – o DF junto com o Estado e Municípios, cobra impostos estaduais e municipais 

 

A União tem competência para instituir o imposto extraordinário e também tem competência residual. 

 

Taxas 

É um tributo que tem como fato gerador um atividade vinculada a atuação estatal, exercida por meio do poder de 

polícia ou serviço público específico e divisível. 

 

Nasce sempre de fatos regidos pelo direito público. 

 

Visa custear as despesas da prestação do serviço ou do exercício do poder de policia, são fatos de direito público. 

Os fatos privados não são objetos de taxas ou de remuneração 

 

Não tem finalidade arrecadatória (diferente do Imposto). O Estado quando cobra um imposto ele cobra com a 

finalidade de ter receita para gastar no serviço publico. O que o estado arrecada com a Taxa é para custear a 

despesas que ele está tendo com determinado contribuinte. 

 

A CF dá dois tipos de taxas 

Poder de policia: art. 78, CTN. O poder de policia aqui é um poder de policia administrativo (não é policia militar, 

civil), poder de fiscalizar, aplicar, limitar nossos direitos de liberdade, direito individuais e nossos direitos de 

propriedade em relação ao bem comum. 

 

Temos a TLIF (Taxa de licença, instalação e funcionamento), Taxa de anúncio (todo e qualquer anuncio precisa de 

cadastro na prefeitura e uma autorização no poder publico municipal, pagar a taxa para ser distribuído), Taxa de 

licença para construir (tem que ir ao poder publico municipal, apresentar um projeto, ele vai fiscalizar sua obra e 

depois você volta ao poder publico para receber o ABITS)  

 

Serviço publico: ele é divisível, específico, efetivo e potencial. 

Art. 77 – o serviço para ser objeto de taxa tem que ser divisível (aquele serviço que o estado identifica e consegue 

separar quem esta utilizando esse serviço – suscetível de utilização individual) e especifico (destacável em 

unidade autônoma). 

 

Ex: Sumula 360 – o serviço de iluminação publica não pode ser cobrado mediante taxa, ele é um serviço geral, 

universal, atendendo toda a sociedade 

Ex: Serviço de coleta e limpeza publica – sumula 19, supremo já pacificou dizendo que esse serviço é compatível 

com o art. 145, II, ou seja, um serviço divisível e especifico. 

Ex: serviço de limpeza pública, varredura de rua, esse não pode ser objeto de tributação via taxa. Muitos 

municípios ainda cobrança isso de maneira inconstitucional. 

 

Quando usufruído a qualquer título - Efetivamente utilizado – serviço utilizado pelo contribuinte, você usou, 

pagou! 



 

Potencial – é o serviço colocado a sua disposição e mesmo que você não utilize desse serviço você deve pagar. 

 

Ex: serviço de coleta de lixo, mesmo que você não utilize, só pelo fato dele estar a sua disposição, você deve pagar 

por esse serviço. 

 

Súmula 29 – a taxa não pode ter a mesma base de cálculo de um imposto, mas não impede que utilize um ou 

outro critério de calculo do valor da taxa dessa base. 

 

A taxa não esta enquadrado na imunidade do art.150,VI, a, pois ele só fala em impostos, mas se pegarmos a CF, 

art. 5° há varias imunidades para a taxa, como a ação popular que estamos isentos de pagar as custas processuais 

(são taxas) ou o direito de petição é isento de qualquer pagamento de emolumento (que também é taxa). 

 

O principio informador da taxa é o principio da retributividade, ou seja, o valor que eu estou pagando a titulo de 

taxa é um valor que visa retribuir o estado com o custo que ele esta tendo para prestar aquele serviço. A taxa não 

tem finalidade arrecadatória, apenas visa remunerar o estado com o custo que esta tendo para te prestar um 

serviço divisível e especifico. 

 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Está previsto no art. 145, III da CF.  

Contribuição de melhoria decorrente de um obra publica, ou seja, que fundamento, justifica a contribuição de 

melhoria é a realização de um obra pública. Mas não basta somente a obra publica, necessário se faz que esta 

obra traga para o contribuinte uma valorização imobiliária, um enriquecimento. 

 

A ideia da contribuição de melhoria é que toda a sociedade paga os impostos e com o dinheiro desse impsoto é 

construído uma obra publica, faz hospital, asfalta a rua. Só que aquela obra publica não valoriza toda a cidade, 

valoriza determinadas regiões da cidade, ou bairro ou rua. Desta forma, essas pessoas que estão tendo um 

beneficio que foi financiado por toda a sociedade, como forma de compensar as pessoas que não tiveram esse 

beneficio, contribuem com o estado, recompõe a situação das pessoas. 

 

Limite? Sim, total das despesas menos o custa da obra + acréscimo imobiliário enriquecimento. Sempre 

envolvendo o principio da proporcionalidade. 

 

 

Empréstimo compulsório 

Art. 148, CF e art. 15 CTN 

 

Natureza jurídica de tributo: alguns doutrinadores defendem que o empréstimo como a própria denominação 

pressupõe a devolução, entregar algo para alguém com o compromisso de entregar de volta. Tem uma entrada 

de recursos financeiros com o compromisso do poder publico devolver os recursos. 

 

Por outro nada temos outra correntes, em que mesmo que deva ser devolvido é um tributo que deve ser 

restituído, não descaracterizando sua natureza tributária. 



 

Outra: está dentro no capítulo destinado ao sistema tributário nacional e assim o legislador teve a intenção de dar 

natureza tributária. 

 

O art. 148 diz que somente a União poderá criar o empréstimo compulsório é algo privativo da União Federal. 

 

Esse empréstimo só pode ser criado mediante lei complementar! 

 

*qual a diferença de lei ordinária e lei complementar? Precisamos olha a CF e identificamos se aquela matéria de 

competência de lei ordinária ou complementar. Sempre que a CF exigir lei complementar é obvio que a matéria 

deve instituir lei complementar, se ela falar só lei, será por lei ordinária. 

Outro requisito é por meio do quorum de votação, para lei ordinária – maioria simples e para lei complementar é 

maioria absoluta. 

 

Súmula 418, STF: o empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não esta sujeita à exigência 

constitucional da prévia autorização orçamentária. 

 

A receita desse empréstimo compulsório é vinculada aos pressupostos que justifiquem a criação desse 

empréstimo. Possui então uma destinação específica – art. 148, § único. 

 

A CF não estabelece os possíveis fatos geradores via empréstimo compulsório. o que ela estabalece são os 

pressupostos, os motivos, as justificativas para que a União posso criar os empréstimos compulsório: 

 

- Despesa extraordinária: Guerra externa ou sua iminente 

As despesas são classificadas pela doutrina como despesas ordinárias (do cotidiano da administração publica, 

despesas previsíveis, que o legislador seja na iniciativa do projeto de lei, seja no legislativo consegue visualizar e 

prever no orçamento público) e desde extraordinária (imprevisível que consequentemente não consta da lei 

orçamentária anual e muito menos da lei das diretrizes orçamentárias, se não está previsto, não tenha receita, se 

não tenho receita tenha que buscá-la, criá-la, por meio do empréstimo compulsório. essa despesa extraordinária 

especificamente para instituição do empréstimo compulsório deve partir de calamidade publica ou de guerra 

externa). 

 

Calamidade pública: já destacamos as secas, enchentes, tem que ser algo que supere isso, traga um evento que 

possa ser caracterizado como calamidade publica. 

 

Guerra externa ou sua iminência: o Brasil declarar guerra a um outro país. É muito pouco provável que venha a 

acontecer. 

 

- Investimento público: também dentro do direito financeiro é uma despesa ordinária com previsão orçamentária. 

Todo investimento publico precisa, a principio, de um orçamento. De caráter urgência e relevante interesse 

nacional respeitado o art. 150, III, b da CF (princípio da anterioridade). 

 



Alguns doutrinadores criticam no sentido de que se o caráter é urgente, como é vedado cobrar tributos no 

mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentos. 

 

Tributo restituível - § único do art. 15, CTN 

A lei que o instituir fixará o prazo para devolução desse dinheiro e sua condições. 

 

Esse art. 15 tem que ser analisado junto com o art. 148. Lembrando que o inciso III do art. 15 não foi 

recepcionado pela CF. 

 

 

Contribuições Especiais 

Art. 149 e 195 da CF 

Como o empréstimos compulsórios, elas se caracterizam em função da sua destinação.  É um tributo com 

finalidade especifica, constitucionalmente descrito, de financiar uma determinada atividade a ser prestada ao 

contribuinte. 

 

Dentre daquela classificação clássica, dos tributos vinculados e não vinculados, as contribuições de encontram em 

uma atividade vinculada de estado de forma direta ou indireta. 

 

Ex: quando recebemos o holerite do mês, vimos o desconto de INSS, estamos constribuinte para a previdência e 

além disso, a empresa paga um percentual para o INSS. Visa assegurar a seguridade social 

 

Compete exclusivamente à União, porém, no mesmo art. 149 estabelece a possibilidade dos estados, DF, M 

também instituírem contribuições sociais para manutenção de um regime de previdência próprio (§ 1°). 

 

Art. 149 –A: competência do DF e dos M para instituir contribuição, para o custeio de serviço de iluminação 

publica. Porque? Ano passado os M cobravam um taxa de iluminação publica, para os M não ficarem sem essa 

receita criarem a CIPE. Porém, fora essas exceções a competência é da U. 

 

Contribuições sociais específicas – art. 195, §6° 

Estão somente presas ao princípio nonagesimal. 

 

Classificação 

- Interventivas: caput do art. 149, intervenção no domínio econômico, a chamada CIDE. Em tese, uma parte do 

que gera o recolhimento da CIDE visa ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte (art. 177, 

§4°, c). 

 

- Corporativas: no interesse de categoria profissional ou econômica. 

 

- Sociais: art. 195, a seguridade social será financiada por toda sociedade e depois arrola varias constibuições. 

 

 

 



Processo administrativo tributário 

- Direito de petição (art. 5°, xxxiv) 

- Universalidade de jurisdição (art. 5° xxxv) 

- Devido processo legal (art. 5° liv) 

- Ampla defesa e contraditório (art. 5°, LV) 

- Duração razoável do processo (art. lxxviii) 

 

Princípios 

Legalidade, oficialidade, informalidade, verdade material, motivação e publicidade. 

 

Fases do procedimento 

Instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. 

 

Esfera federal 

DRF – CARF 

Esfera estadual 

PF (Delegado regional ou Chefe do Posto Fiscal) – TIT 

Esfera Municipal 

Departamento de Tributos – Conselho de Contribuintes ou Juntas de Recursos Fiscais 

 

Temos duas fases no processo administrativo 

1. Impugnação, em regra 30 dias após a notificação/intimação; 

 

2. Recurso Voluntário (Federal) ou Ordinário (Estadual) – Tribunal Administrativo, órgãos colegiados que 

decidem o recurso interposto pelos contribuintes. Composto pelo poder publico, bem como por membros da 

sociedade civil por parte dos contribuintes. 

 

Depósito ou arrolamento recursal – Hoje, nãoé necessário o depósito ou arrolamento de bens para defesa na 

esfera administrativa, tendo em vista até a sumula vinculando n° 21. Antigamente era exigido o depósito 

equivalente ao montante do crédito tributário ou arrolamento de bens equivalente a 30%. 

 

Apreciação de matéria constitucional – em tese todas as leis são constitucionais, então, só poderá asfastar a 

aplicação de lei considerando inconstitucional se assim já foi declarado pelo poder judiciário. 

 

Efeitos da decisão administrativa – segundo o art. 156, IX , extinguem o crédito tributário a decisão 

administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto 

de ação anulatória, salvo se essa decisão for dada por fraude, simulação, ou seja, com vícios. 

 

 

Processo judicial tributário 

Não existe um processo judicial tributário autônomo, um código de processo tributário. O processo judicial na 

esfera tributária é o mesmo processo civil, salvo a execução fiscal! Para a execução fiscal tem um lei especial (Lei 

6.830/80). 



 

Considerando que os embargos a exceção é uma ação autônoma, essa mesma lei também disciplina todo o 

processo judicial com relação aos embargos.  

 

Essa própria lei de execuções dispõe que o CPC se aplica subsidiariamente naquilo em que ela for omissa. Então 

vamos trabalhar nas execuções fiscais, lei especial (Lei. 6.830/80) e CPC. 

 

Ações do sujeito passivo 

- Ação Declaratória: de inexistência de relação jurídica tributária – art. 4°, I, CPC. 

Toda vez que é publicada um lei tributária já tem efeito concretos e já cria para o contribuintes uma relação 

jurídica tributária só que quando eu contribuinte interpretar a lei, pode surgir um duvida se eu realmente estou 

enquadrada na situação prevista/tipificada em lei. Para isso que serve essa ação, ai se o juiz julgar procedente 

quer dizer que não estou e se julgar improcedente quer dizer que estou enquadrado. 

 

- Ação Anulatória: débito já efetuado, já tenho o crédito tributário constituído, por isso da ação anulatória de 

crédito tributário. 

 

- MS: Lei 12.016/09 

 

- Ação de consignação em pagamento:  

1. extrajudicial 

2. judicial – aqui no direito tributário só aplicamos essa. 

 

- Ação de repetição de indébito: ação própria para pedir a restituição de um valor pago indevidamente, seja 

porque o tributo é ilegal ou inconstitucional ou na hipótese que paguei mais do que devia. 

 

- Embargos à execução: ação própria. 

 

- Exceção de pré-executividade: inovação, não existe no CPC, não existe lei nenhum disciplinando esse 

procedimento, mas uma criação jurisprudencial. 

 

Ações do Fisco 

Todo e qualquer crédito da Fazenda Pública é cobrado mediante a execução fiscal, salvo raríssimas exceções, mas 

toda e qualquer dividia com a Fazenda Pública é inscrito na Dívida ativa, seja o débito tributário ou não. Dessa 

divida ativa é extraído a CDA (586, CPC) um titulo executivo extrajudicial (liquidez, certeza, exigibilidade) e assim 

se promove a execução fiscal. 

 

- Execução Fiscal 

 

- Medida Cautelar Fiscal: criação nova, medida garantidora, de cautela, do crédito tributário. Sempre que o fisco 

entender que existe risco no recebimento do seu crédito tributário (utilizando de subterfúgios para fugir de sua 

obrigação tributária), ele pode antecipar e promover a cautelar, mesmo antes da propositura da execução fiscal. 

Ou até dentro do processo de execução fiscal. 



 

Juízo competente: temos 4 esferas, federal, estadual, distrital e municipal. Quando falamos em tributos federais 

sabemos que a competência é da Justiça Federal (art. 109, CF), mas pode acontecer que na minha comarca não há 

JF então a competência será da Justiça Estadual. 

 

Tributos estaduais, D – Justiça Estadual ou Distrital. 

 

28.02.2014 

 

Tributo é uma prestação pecuniária compulsória, uma parcela do seu patrimônio que você tem que destinar ao 

Estado. 

 

Art. 113 – a obrigação nasce da ocorrência do fato gerador e tem como objeto o pagamento de um tributo. 

Decorre em função de um fato gerador (art. 114). 

 

Art. 114 – fato gerador é um situação prevista em lei necessária e suficiente. 

 

O que é uma obrigação tributária? 

De um lado temos o sujeito ativo e do outro o passivo. o ativo tem um vínculo (por isso da relação jurídica) com o 

passivo que decorre da lei. O sujeito ativo tem direito de exigir do sujeito passivo um tributo. O passivo tem o 

dever de cumprir um obrigação, recolher o valor devido, perante o ativo. 

 

Ativo – competência tributária – U, E, DF e M, são entes políticos e tem o poder legislativo. 

A competência é indelegável, só pertence aos entes federativos, por outro lado a capacidade tributária é 

delegável, pode ser transferido, estamos falando na habilitação legal que uma pessoa tem para figurar no polo 

ativo de uma relação tributária. 

 

*obs: a Secretaria da Receita Federal nunca será o polo, pois não possui personalidade jurídica. 

 

Passivo – contribuinte, aquele que tem relação direta e pessoal com o fato gerador, aquele que pratica a 

conduta,o fato descrito na hipótese de incidência. Por outro lado temos o responsável, terceira pessoa, que 

apesar de não ter relação direta e pessoal com o fato gerador, a lei o coloca como responsável pelo tributo. É um 

garantidor pelo recolhimento do tributo. Na impossibilidade do fisco cobrar o contribuinte ele cobra do 

responsável. 

 

Em varias situações o fisco de ante Mao sabe que não tem condições de cobrar o tributo do contribuinte, 

colocando direto uma pessoa como responsável tributário. 

Ex: filho menor que recebeu uma herança e prefeitura lançou o IPTU cobrando do menor, o pai não pagou 

entendendo ser equivocada. O filho realmente é contribuinte do IPTU, mas como a prefeitura sabendo que ele é 

menor, elege o pai como responsável tributária (art. 134). 

 

1. Hipótese de incidência ou Regra Matriz de Incidência (Fato Gerador in abstrato) – é a hipótese descrita em lei 

e caso você se enquadre, ai sim você está praticando o fato gerador in concreto. 



A hipótese de incidência tem varias aspectos: 

- Material: situação descrita na norma que quando praticada pelo contribuinte leva ao pagamento do tributo. 

A CF não institui tributo, não o cria, ela estabelece os parâmetros para que o legislador por meio da lei 

tipifique. Art. 153, por ex, qual é a hipótese de incidência? Art. 43, é aquisição de disponibilidade de renda, 

ter um acréscimo patrimonial, renda! Obs: indenização é acréscimo patrimonial? Não, pois é uma mera 

recomposição de parte de sua patrimônio que foi injustamente perdido, assim não tem porque incidir o IR. 

É sempre composto por um verbo + complemento! Tipo o ISS, temos o verbo Prestar e o complemento 

Serviço. 

Prestar serviço é um negocio mercantil que envolve um terceira pessoa, é fazer algo para alguém. Existe ISS 

no auto-serviço? Não, pois isso não é um atividade prestada perante terceiro, é para você mesmo. 

 

- Espacial – local em que o fato gerador se concretiza. 

 

- Temporal: identifica no tempo o momento exato em que o fato se concretiza.qual a importante de 

identificar esse momento? Identificando esse momento saberemos qual lei será aplicada naquele fato. 

Art. 144. 

 

- Quantitativo: quantificar o elemento material e o valor do tributo que será pago.  

B.C e Alíquota = tributo 

 

- Subjetiva: contribuinte ou responsável. 

 

Preenchido todos esse requesitos, temos o Fato gerador in concreto 

  

2. Fato Gerador in concreto (quando você pratica o fato previsto em lei) 

 

3. Obrigação 
 

4. Lançamento tributário: temos três espécies. 
 

- Ofício 

- Declaratório 

- Homologação 

 

5. Crédito Tributário: por meio desse lançamento tributário temos o crédito tributário. 

Art. 142 – o lançamento constitui o crédito tributário, é o procedimento administrativo que visa verificar a 

ocorrência do fato gerador, a realização da H.I, identificar a matéria tributável, o contribuinte, calcular o 

tributo, que é o crédito tributário. 

 

Porém, há um polemica se realmente o lançamento tem natureza constitutiva ou declaratória. A maioria da 

doutrina defende que é meramente declaratório, pois tem a finalidade de declarar a obrigação tributária. 

Afinal, o lançamento não cria o crédito tributário, ele já está na obrigação tributária. 

 



6. Dívida Ativa: se o crédito não for pago. 

 

7. CDA: forma-se um titulo de crédito. 
 

8. Execução Fiscal: por meio desse título de crédito a Fazenda realizar a execução fiscal. 
 

 

Ação anulatória 

Art. 38, lei 6.830/80. 

Todo e qualquer crédito tributário e não tributário é cobrado somente pela execução fiscal! 

Visa discutir esse crédito tributário.  

 

No direito tributário o prazo prescricional é de 5 anos, art. 168, CTN. 

 

Ela visa o desfazimento do ato administrativo do lançamento tributário ou de um decisão administrativa tributária 

que traga algum ônus ao contribuinte. O lançamento tributário é um ato administrativo (art. 142). 

 

Você apresentará dois fundamentos, a nulidade poderá ser: 

- substancial ou material: esse é a nulidade do próprio ato praticado, por conta de suas características, seus 

elementos. Vou alegar não estão presentes para aquela situação especifica nenhum desses elementos que 

compõe a H.I. ou está faltando um desses elementos, visto que só tenho fato imponível quando todos os 

elementos estiverem concretizados. Aquele crédito está viciado, porque lhe falta um dos elementos que compõe 

a H.I 

 

- formal: não foram respeitadas as formalidades para execução daquele ato. Podemos usar como argumento a 

incompetência da autoridade (quem lançou não tinha competência para fazer, um exemplo clássico é a guerra do 

ISS, para o STJ o fato gerador é o local onde o serviço é executado). 

Aqui no forma também poderemos encontrar os vícios no procedimentos. 

 

A ação anulatória pressupõe a existência de um debito tributário ou uma decisão administrativa. 

 

Art. 38 – na leitura desse artigo, exige para a propositura da ação anulatória o depósito do valor do débito que 

será discutido com a atualização monetário e demais encargos. Precisamos interpretar com a CF. o depósito 

mencionado no art. 38 não é OBRIGATÓRIO. É uma faculdade do contribuinte, ele vai decidir se faz o depósito ou 

não, pois hoje um principio básico é que todos tenham acesso ao judiciário, não podendo colocar nenhum 

obstáculo para esse acesso. A exigência de um depósito é um obstáculo, violando a própria CF e o principio da 

isonomia, pois acaba discriminando as pessoas mais humildes, isso é pacífico no STF, STJ e nos Tribunais. A 

exigência desse depósito é inconstitucional!! – Sumula vinculante n° 28 

 

No art. 151, II, temos o depósito no montante integral e se o contribuinte não faz o depósito, não tem suspensão 

da exigência do credito tributário e desta forma, poderá cobrar o valor. 

 



Se o contribuinte optar por depositar o montante que esta sendo cobrado, esse depósito deverá ser integral, 

sumula 112 do STJ. Se você quer anular o crédito x, para suspender sua exigibilidade precisa do depósito. 

 

Montante integral – é o principal + multa + juros + correção monetária. E os honorários? A Fazenda publica 

defende que se faz necessário os honorários também. 

 

Se o contribuinte fez opção pelo depósito judicial, esse depósito sempre integral, no termos do art. 151 do CTN 

suspende a exigibilidade do crédito tributário. Suspensa, o crédito tributário não poderá ser executado. 

 

CDA é um titulo executivo extrajudicial – precisa então da liquidez, da exigibilidade e certeza. E quando há o 

deposito temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 

Caso a Fazenda execute, temos dois processos, uma anulatória e uma execução fiscal que visa cobrar o mesmo 

crédito tributário. Dependendo da fase processual apensa um no outro. Mesmo na possibilidade de 

apensamento, o contribuinte pode sofrer o ônus de pagar 2, 3 verbas de sucumbência – execução fiscal, 

embargos a execução fiscal e da anulatória. 

 

Feito o depósito judicial, caso o contribuinte venha a perder a ação, o depósito é convertido em renda para a 

Fazenda Pública, uma das modalidades da extinção do crédito tributário. Art. 156, VI. 

 

Esse depósito só pode ser convertido em renda depois de transitada em julgada a sentença de improcedência da 

ação anulatória. Mas temos algumas coisas, quando fazemos um deposito judicial, vamos ao banco para depositar 

e no passado o dinheiro ficava no banco até o transito em julgado, o dinheiro ficava com o banco nesse período 

todo usando o dinheiro. Hoje, o deposito é feito no caixa do tesouro nacional, com o compromisso caso a ação 

seja julgada procedente a favor do contribuinte da fazenda devolver o dinheito em 24 h. nos estado e municpios o 

dinheiro continua sendo depositado no banco, mas permite que o eles retirem esse dinheiro, mas ainda com o 

compromisso de devolver o dinheito caso seja a favor do contribuinte. Os estados e municípios sacam apenas 

parte desse dinheiro. 

 

Antecipação da tutela 

Caso o contribuinte não queria fazer o depósito judicial é requerer que o juiz lhe concede uma tutela antecipada. 

Essa tutela está prevista no art. 273 do CTN. O pedido da tutela quando deferido também suspende a 

exigibilidade do credito tributário – art. 151, V, suspensa a exigibilidade a fazenda publica fica proibida da 

execução. 

 

Verosemelhança da sua alegação – a tutela antecipada é uma antecipação do mérito, daquilo que o juiz decidirálá 

na frente quando for apreciar o débito em definitivo. Todas as liminares, inclusive a tutela, quando deferida o juiz 

faz isso em uma cognição sumária. Verosemelhança é a possibilidade de no futuro sua ação ser julgada 

procedente 

 

Prova inequívoca –  

 

Fundado receio de dano irreparável 



 

Reversibilidade do provimento – aquela tutela a probabilidade dela ser revertida no futuro é muito pequena, na 

verdade já indica para o juiz que sua ação vai ser julgada procedente. 

 

Você convencendo o juiz que todos esses elementos estão provados, ele vai conceder a tutela antecipada, 

suspendendo a exigibilidade do credito. Se ele entender que os requesitos não estão previstos ele não vai 

conceder a tutela, quando ele não concede o que você contribuinte faz? Agravo de instrumento!!! 

Se o Tribunal entender que realmente estavam previstos os requisitos, ele vai conceder! 

 

Requesitos da petição 

Art. 282 

- indicar o juízo competente – endereçamento: se estou discutindo um tributo federal vou endereçar para um 

juízo federal, se estou discutindo um estadual ou municipal, vou endereçar para um juiz estadual.  

 

E quando na região que o cliente tem domicilio, não tem justiça federal? Procuro a Estadual. 

SBC, santo Andre temos as varas especificas da Fazenda Publica.  

Tem alguns que tem anexo fiscais, mas só tramitam execuções fiscais e embargos, não tramitando as ações 

ordinária. Vou distribuir então a juiz da vara civil daquela comarca. 

 

- qualificação das partes 

 

- fatos e fundamentos jurídicos: dos fatos// do direito// do pedido. 

Vou relatar os fatos e também tenho demonstrar o direito, os fundamentos jurídicos para que minha ação seja 

julgada procedente. 

 

- pedido e requerimentos 

 

- valor da causa 

 

- produção das provas 

 

- requerimento para citação do réu 

 

Foro competente e polo passivo 

Foro é sempre o domicilio do réu, ou seja, se esta estabelecido em SBC e for tributo federal, entrará da JF de SBC. 

Tributo federal – JF 

Tributo estadual ou municipal – Justiça Estadual 

 

Pedido da ação anulatória 

Seja anulado o débito fiscal representado naquele documento específico. Quando esse débtio esta em um auto 

de infração, indico o valor de débito e o numero do auto de infração. 

 

Art. 286 – o pedido deverá ser certa e determinado, visto que o juiz não julgará extrapetita e ultrapetita. 



 

É possível acumular pedidos que busque alguma declaração. Ex: pedido que busque a declaração, por sentença, 

da impossibilidade de cobrança de pedidos futuros. Porém, temos que ver a sumula 239, STF, mesmo que o juiz 

declare a impossibilidade de cobrança do tributo para os períodos futuros, essa sentença judicial só é valida 

enquanto permanece a mesma lei, o mesmo ordenamento jurídico, se mudou a lei, a sentença não vale mais. 

Ex: o IPTU, IPVA são impostos anuais, a sentença sobre dada sobre o PITU ou IPVA sobre esse exercício só vale 

para esse exercício de 2014. Vale também para o 2015 se no exercício de 2015 estiver presente a mesma lei, 

mesma H.I, se houver alguma mudança, não vale mais. 

 

Valor da causa 

Toda ação tem um valor econômico, no direito tributário é fácil saber. Será o valor do crédito tributário cuja 

constituição é impugnada, incluindo os juros, multas e todos acréscimos. 

 

Se o contribuinte busca a anulação de apenas parte do que fora lançado, o valor da causa será equivalente ao que 

se discute. 

 

Produção de provas 

A produção de probas em casos como este são, via de regra, exclusivamente documentais, todavia, em geral a 

discussão é de matéria de direito, o que não requer a efetiva produção de probas. Mas, de qualquer forma, deve-

se requerer. 

 

E se não houver contestação da fazenda publica? 

O direito público é indisponível. Eventual revelia não implica em admissibilidade de que sejam verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial. O juiz vai analisar a lei que fundamenta a cobrança do tributo, vai ver se o crédito está 

compatível com a lei e pode ver se vai julgar procedente ou improcedente. 

 

Julgamento antecipado 

As ações tributárias como não temos necessidade de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunha, 

como estamos trabalhando em matéria de direito, essas ações são julgados antecipadamente (que não se 

confunde com antecipação de tutela – decisão interlocutória) aqui o juzi vai extinguir a ação sem resolução do 

mérito ou com a resolução do mérito julgamento procedente ou improcedente a ação. 

 

Procedimento administrativo 

Toda vez que vou direto para o judicial quer dizer que renuncio a esfera administrativa, para não ter guerra de 

decisões. 

 

Se não entrei com o recurso na esfera administrativa, não posso mais entrar. Se entrar com recurso mas não 

esperar e partir também para a esfera judical, quer dizer que estou renunciando à esfera adminiostrativa. 

Art. 38, § único. 

 

Posso ajuizar ação anulatória que não seja de lançamento de débito fiscal? 



A ação anulatória em matéria tributário a não se limita só ao débito, crédito, ao lançamento. Ela serve para anular 

qualquer ato administrativo que ponha ônus ao contribuinte, por ex, contra o ato que suspendeu determinada 

imunidade, revogou uma isenção, rescindiu um parcelamento, qualquer ato administrativo. 

 

Sumula 473, STF – só a primeira parte se aplica em matéria tributaria, ou seja, a administração pelo principio da 

autotutela pode revogar os lançamentos se posteriormente verificar que são ilegais e se estiver ainda dentro do 

prazo de decadência fazer um novo lançamento. Agora a segunda parte que fala de revogar conforme a 

conveniência e oportunidade não tem como, pois vimos que tudo é vinculado a atividade. 

 

Estes atos podem levar a uma exigência tributária futura, e são passiveis de anulação. 

 

Sentença 

O juízo não pode lançar o tributo. Assim, se em sua sentença ele anular um lançamento, a sentença não pode 

relançar o tributo. 

 

Ex: ação anulatória de um lançamento de IPI lançado à alíquota de 15% quando o correto seria 5%. Uma vez 

anulado o ato, cabe ao fisco proceder a um novo lançamento. O juízo não pode autorizar que a cobrança prossiga 

pela alíquota correta. É necessário o procedimento administrativo correto e completo do lançamento. 

 

Nestes casos, a extinção de lançamento por vicio formal dá à Fazenda um novo prazo de 5 anos, contados da data 

do transito em julgado da decisão que anulou o ato. 

 

 

IPTU 

Imposto predial territorial urbano 

 

Art. 156, I, CF.  

Art. 32 a 34 do CTN 

Legislação ordinária de cada Município e do DF 

 

Está submetido aos princípios constitucionais tributários -> legalidade (necessita de uma lei municipal, instituindo 

o IPTU. O Município não pode cobrar o IPTU com base somente na CF ou CTN, tem que ter lei municipal, 

nenhuma tributo pode ser instituído ou aumentado sem previa lei); irretroatividade (a lei municipal que institui o 

tributo não pode alcançar fatos gerados já ocorrido, já efetivados antes de sua vigência); anterioridade (a lei 

municipal editada em um determina exercido só entra em vigor no exercício seguinte); nonagesimal (estabelece 

um vacatio legis de 90 dias. Esse principio tem um exceção com relação ao IPTU, art. 150, segunda parte, não se 

aplica no caso de fixação de base de calculo do IPTU. Porque dessa exceção? O IPTU é um tributo anual e regra é 

no final do ano – outubro/novembro- o poder publico municipal procura atualizar o valor venal para a cobrança 

no ano seguinte); igualdade (art. 150, II, CF,); capacidade contributiva. 

 

Imunidade (art. 150, VI) 

a) Recíproca: um ente não tributa via impostos outros entes. Assim não pode cobrar via IPTU os imóveis 

pertencentes aos outros entes. Isso é estendido as autarquias e fundações pública. Mas não atinge empresa 



publica e sociedade de economia mista são privadas, mas se serviço publico e assim tem essa imunidade. O 

STF tem decidido que quando a empresa publica presta um serviço essencialmente publico, apesar dela ter a 

sua estrutura jurídica como empresa publica, regido pelo direito privada, estão cobertas pela imunidade. Ex: 

correios(serviço postal é serviço publico tem imunidade) e infra-aero (o serviço prestado é essencialmente 

publico e assim também tem imunidade constitucional). 

 

b) Templos de qualquer culto: são as igrejas, independentemente da religião. O templo de qualquer culto dá 

ideia de prédio, local em que se realiza o culto, mas a CF diz que essa imunidade não é só para o local em que 

se realiza, mas sim para a atividade em si e dessa forma aplicamos imunidades a todos tributos. 
 

c) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requesitos da lei: esse requisitos é o art. 14, CTN  
 

- não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 

- aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

- manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 
 

*súmula 724, STF: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer 

das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, CF, desde que o valor dos alugueis seja aplicado nas atividades 

essências de tais entidades. 

 

 

Lembrando que vimos o FG, HI e RMI – tratam do mesmo assunto, aquela situação hipotética, abstrata. 

Assim é compostos por elementos, no caso do IPTU: 

- Elementos Material: a CF diz que compete ao município instituis o imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbano. 

Temos como verbo “ser proprietário” e com complemento “imóvel predial e territorial urbano”. 

Art. 32 – o FG do IPTU é a propriedade, domínio útil (parte desses elementos que compõe a propriedade, por 

meio de um instituto que não esta mais previsto no CC, mas temos a enfiteuse, terreno pertencentes a união que 

se transfere para um terceiro o direito de uso/posse, mas a propriedade em si fica com a União Federal, nesse 

caso tem a incidência do IPTU sim) e a posse (para efeito de incidência do IPTU, falamos na posse ad 

usucapionem, ou seja, no futuro ser proprietário do imóvel, não é mera detenção de um bem imóvel. Alguns 

doutrinadores entendem que a CF fala só em propriedade, porém, a doutrina  

 

Imóvel por natureza – solo com sua superfície 

Imóvel por acessão física – formação de ilha, aluvião, edificação 

*muitas vezes não percebemos, mas no momento da leitura da sigla IPTU temos dois impostos, sobre a (i) 

propriedade predial e sobre a (ii) propriedade territorial urbana. 

Quando falamos em prédio, para efeito de tributação do IPTU tem que ser aquele prédio pronto e acabado, já 

com sua destinação, seja residencial, comercial ou qualquer outra atividade. É a construção permanente, assim o 



imposto não incide sobre aquelas construções temporárias, como barracas, circo. Mas também não estamos 

falando só de prédio, mas qualquer tipo de construção como uma quadra, um autódromo. 

 

Tenho então a tributação sobre o terreno e depois temos o imposto predial, no terreno vazio pagamentos o 

imposto territorial, vai ser transformado em IPTU quando tiver a formalizada, por meio do habites. Em regra, o 

Imposto Territorial é maior que o imposto predial. 

 

- Elementos espacial: o IPTU incide sobre a zona urbano. Mas como definimos quando um terreno é urbano ou 

rural? Porque temos que ter essa separação? Pois o urbano está sujeito ao IPTU e o rural está sujeito ao ITR. 

Art. 32, §1° se o imóvel é atendido por dois, pelo menos, desses serviços publico ele é urbano. 

 

- Elemento temporal: todo fato gerador é instantâneo, ele tem um marco no tempo em que se considerado 

realizado. Nós interpretes da lei, precisamos extrair da lei tributária qual esse marco, qual o tempo em que ele é 

realizado. Na doutrina temos o FG continuado (se realiza um único ato mas esse ato se prolonga no tempo, ex: 

IPTU, ele começa no dia primeiro de janeiro e vai ate dia 31 de dezembro) e o FG complexivo (pratica de varios 

atos dentro de um determinado período que se concretiza em um data). A lei estabelece o momento do IPTU, 

assim as leis municipais estabelecem que o IPTU se concretiza no dia primeiro de cada ano. E a lei que vai ser 

aplica àquele fato, é a lei vigente naquela data. Qualquer alteração posterior aquela data não tem nenhum 

importância, reflexo. 

 

Quando se dá a transição? Se no primeiro de janeiro ainda a construção não esta pronta, não tenho o habites, só 

pago o IPTU, se no decorrer do exercício tenho a construção final e o habites no próximo exercício vai passar a ser 

predial. 

Ex: primeiro de janeiro sou proprietário do imóvel, sou contribuinte do imposto, no dia 2/3 de janeiro transfiro 

para outra pessoa, vendendo. Esse terceiro que adquiriu o imóvel ele só vai ser contribuinte no próximo IPTU. 

Porém, entra um outro instituto, art. 130 quem adquire uma propriedade imobiliária é responsável pelos tributos 

incidentes sobre essa propriedade, salvo se comprovar que os tributos estão quitados. 

 

- Elemento subjetivo: sujeito ativo temos o Município e o DF e o passivo temos o contribuinte que é o 

proprietário, titular do domínio útil, possuidor (não é mera posse, precária, por isso que o locatário, arredante, 

administrador, não é contribuinte do IPTU) 

 

Súmula 399, STJ – cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 

 

- Elemento quantitativo: a base de calculo é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de venda do bem no 

mercado imobiliário. O fisco não consegue acompanhar a evolução do mercado em movimento e assim se 

trabalha na maioria dos municípios, na maioria dos casos, um valor diferente, mas juridicamente valor venal é 

valor de mercado. 

 

Como se fixa esse valor venal? Como o fisco apura? Por meio de um “planta genérica de valores” é composta por 

vários itens, critérios de avaliação do imóvel. Entres eles temos a meteragem do terreno, a profundidade, a 

testada do imóvel, no caso do imposto predial o tipo de construção (luxo, médio), a lei vai definir quais são os 



critérios que vão compor essa planta genérica. Esses critérios devem estar previstos em lei, visto que somente a 

lei pode definir a base de cálculo de um tributo. 

 

Por outro lado por meio da sumula 160, STJ expos que a mera correção monetária da base de calculo, pode ser 

efetivada via Decreto, desde que limitada ao índice de infração daquela período. Esse sumula tem como base o 

art. 97, §2°, CTN. 

Diz: é defeso ao M atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior (ENTÃO INFERIOR PODE) ao índice 

oficial de correção monetária. 

 

Progressividade -> para cumprimento da função social. A grande questão é que a maioridade da doutrina entende 

que o IPTU é um imposto real e assim não pode ser progressivo, pois a progressividade é para impostos pessoais 

(art. 145, §1°).  

Seletividade -> alíquotas diferenciadas de acordo coma localização e o uso do imóvel. 

 

28.03.2014 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

Art. 4°, I do CPC – visa declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. 

 

De inexistência de relação jurídica: o contribuinte só vai propor essa ação se ele tiver dúvida quanto a sua 

obrigação tributária, se ele se encaixa na situação posta. Vai propor dizendo que as situações que enfrenta no 

dia-a-dia, não se encaixa na situação prevista na lei. 

 

A lei só vincula o contribuinte quando é constitucional. A lei precisa ser materialmente e formalmente 

constitucional. Que seu (i) objeto atenda o que está na CF e (ii) que o rito do processo tenha sido devidamente 

atendido. Caso seja inconstitucional é porque não existe no sistema. 

 

A lei quando publicada, entra no ordenamento jurídico, tendo validade no ordenamento jurídico. Para retirá-la do 

ordenamento, sendo que é vinculada, temos dois caminhos (i) que o executivo reconheça a inconstitucionalidade 

e a revogue ou (ii) pelo Poder Judiciário, é o controle de forma individual que posso pleitear a declaração de 

inconstitucionalidade de uma lei ou pelo controle por meio de ADIN ou ADC. 

 

A ação declaratória é utilizada antes da constituição do crédito tributário. Vimos que a ação anulatória presupoe 

um crédito constituído, formalizado.  

 

Vimos que temos o lançamento de ofício, homologação e o misto. 

Ofício – IPTU, o fisco já tem todas as informações necessárias para efetuar o lançamento tributário. Caso já tenho 

sido realizado o débito para o contribuinte já existe, então a ação devida é a anulatória. 

 

Declaração, misto – o fisco trabalha com as informações prestadas pelo contribuinte e calculo o valor do imposto 

devido. Ex, ITBI, informamos ao fisco que estamos fazendo uma operação mercantil. Transmissão de um imóvel e 

o fisco calculo o ITBI, entrega a guia do ITBI, aqui não posso mais propor a ação declaratória, mas sim anulatória. 

Antes de ocorrer esse lançamento é possível antecipar o fisco e propor a ação declaratória. 



 

Homologação – art. 150, CTN, aqui todo o procedimento é feito pelo contribuinte que antecipa o pagamento. O 

fisco fica com o encargo de posteriormente conferir os atos praticados pelo contribuinte e homologar o 

pagamento efetuado. Como todo o trabalho de constituição do crédito tributário é feito pelo contribuinte, este 

propõe a ação declaratória. Salvo se ele já fez o lançamento, entregou esse lançamento pelo fisco, e este já tem 

um crédito tributário constituído, que deve propor uma ação anulatória. Sumula 426. 

 

A declaratória também serve para a existência de um direito do contribuinte. 

 

A ação declaratória quando proposta, é com base em uma situação concreta que temos naquele momento e o 

juiz vai dar seu julgamento. Por isso que na ação judicial colocamos primeiro o fato, depois o direito e depois o 

pedido. Se futuramente a situação fática ou jurídica mudar, a sentença que teve naquele caso não prevalece mais. 

Sumula 239 do STF. 

 

Essa ação declaratória, pura, que só visa uma sentença declaratória pode ser também cumulada com o pedido 

constitutivo ou condenatório. É possível na propositura da ação, cumularmos com uma ação de repetição de 

indébito. Se dá muito no lançamento por homologação, eu no dia-a-dia da minah empresa venha praticando os 

atos tributários, operações, lançando o crédito, pagando credito. Mas alguém me disse que aquele lei é 

inconstitucional. Ou proponho uma ação declaratória com uma ação de repetição de indébitos. O juiz vai declarar 

que daqui para frente não há mais relação jurídica tributária como também condena a fazendo publica para que 

ela te devolva o dinheiro. 

 

Quando cumulo essa ação com (i) pedido de compensação ou (ii) repetição/restituição. 

(ii) o objetivo do contribuinte é ter o valor que pagou indevidamente restituído por meio de precatório. 

Transitado em julgado vai ser emitido precatório. (i) Por outro lado o art. 170 do CTN, permite a compensação, ou 

seja, o direito do contribuinte de pegar aquele crédito que foi apurado na ação e compensar com os seus débitos 

na sua contabilidade. 

 

A vantagem é que a compensação é imediata (transitou em julgado já posso fazer) e o precatório demora muito 

anos. 

 

Na compensação qualquer débitos por qualquer crédito? Sim, hoje podemos debitar qualquer débito com 

qualquer crédito, isso no âmbito federal. No estadual e municipal, cabe a cada ente dispor como se dará a 

compensação. Tenho que analisar a lei estadual e municipal. Como o estadual tem 3 impostos e municipal tem 3 

impostos, diz que se tenho uma crédito de ICMS compenso com ICMS, se tenho crédito IPTU compenso com IPTU, 

isso é regra, mas nada impede que eles disponham de outra forma. 

 

PEÇA 

Coloco o endereço da Procuradoria do Município ou a procuradoria responsável pelo circunscrição ou 

procuradoria pela capital. 

 

Direito 



Imposto de Renda, onde esta na CF, quais dispositivos, CTN (art. 43), trabalhar o conceito de IR, citar os 

fundamentos. 

 

Tutela antecipada 

O contribuinte está na iminência de ser recolhido o IR. 

Art. 273 

 

Pedido 

 

Requerimentos 

Inclusive das provas 

 

Valor da causa 

 

 


