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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 AÇÃO DECLARATÓRIA 

Prof. Thiago Gomes 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A ação declaratória visa a obtenção de certeza jurídica da existência 

ou inexistência de fato e das consequências a este relacionadas. 

 A principal fundamentação que permite a proposição da ação em 

questão emerge do artigo 19, inciso I, NCPC: 

 O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – Da existência, da inexistência 

ou modo de ser de relação jurídica [...] 

 Constitui importante meio processual na proteção do particular diante 

de atos da Administração Pública. 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

2. PARTICULARIDADES 

 Em matéria fiscal a ação declaratória pode ser empregada para a 

discussão de quaisquer espécies tributárias. 

 Sua propositura demanda um ato concreto, de que possa inferir o 

propósito do Fisco em instaurar a ação fiscal.   

 Procedimento: Segue basicamente o processo comum ordinário. 

 VIA DE REGRA: Será utilizada antes do lançamento (ou Auto de Infração 

ou Imposição de Multa), exceto se for cumulado com a repetição de 

indébito, caso em que poderá ocorrer após o lançamento. 

 A ação declaratória cumulada com repetição de indébito será utilizada, via de regra, 

quando o Fisco faz o lançamento direto. Nesse caso é preciso buscar o Judiciário para 

declarar que não existe relação para depois pedir, consequentemente, a restituição. 

 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

2. PARTICULARIDADES 

 Polo passivo na Ação Declaratória deve ser indicado a partir do 

tributo que for objeto da lide. (União, Estado, Município) 

 Algumas situações passíveis de seu emprego: 

 Lei nova que não observa a aplicação da anterioridade anual ou nonagesimal 

 Lei que cria tributo inconstitucional 

 Para descaracterizar relação tributária em razão de imunidade ou isenção 

 Para declarar prescrição ou decadência. 

 Dica A: Empregue o depósito do montante integral a fim de suspender 

a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II, CTN) 

 Dica B: Se possível empregue a tutela antecipada (art.300, NCPC) 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

2. PARTICULARIDADES 

 Quase sempre se a declaratória é cabível pode-se, alternativamente, 

impetrar Mandado de Segurança. Porém, há casos em que se deve 

optar por só uma das peças. 

 

 Use sempre a Ação Declaratória ( e não MS) quando: 

 Houver dificuldade em identificar a autoridade coatora (tributos exigidos por 

entidades diversas dos entes federativos) 

 Tiver escoado o prazo de 120 dias da ciência do ato coator 

 Houver necessidade de produzir provas testemunhal, pericial, depoimento 

pessoal (MS só admite prova documental) 

 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

2. PARTICULARIDADES 

 Quase sempre se a declaratória é cabível pode-se, alternativamente, 

impetrar Mandado de Segurança. Porém, há casos em que se deve 

optar por só uma das peças. 

 

 Use sempre o Mandado de Segurança ( e não Ação Decl.) quando: 

 O enunciado exigir a adoção da medida mais célere ou menos onerosa para o 

contribuinte 

 O problema tratar de recusa de emissão de certidões tributárias ou inscrição no 

CNPJ 

 Houver incerteza sobre a ocorrência do lançamento 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

3. FUNDAMENTOS ESSENCIAIS 

 Art. 19, I, NCPC/ Art.. 319, NCPC / Art. 300, NCPC (Caso de tutela 

antecipada) 

 Art. 165, CTN ( Se cumulada com a repetição de indébito) 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 Endereçamento 

 Qualificação/Nome da Peça e Fundamento 

 Dos fatos 

 Do Direito 

 Dos Pedidos  

 Fechamento 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 ENDEREÇAMENTO 

 Tributo Estadual/Municipal na Capital 

 Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública 

da Comerca de ... – Estado de OU Juízo da Vara da Fazenda Pública da 

Comerca de ... – Estado de  

 Tributo Estadual/Municipal não Capital 

 Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... Vara Cível da Comerca de 

... – Estado de OU  Juízo da Vara Cível da Comerca de ... – Estado de 

 Tributo Federal ou quando uma das partes é a União, suas autarquias e 

empresas públicas federais 

 Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz  Federal da ... Vara Federal Cível da 

Subseção de ..., Seção Judiciária do Estado de ... 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 QUALIFICAÇÃO/NOME DA PEÇA E FUNDAMENTO 

Nome da pessoa, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº, inscrito 

no CPF sob o nº, endereço eletrônico, residente e domiciliado na Rua, Número, 

Cidade, Estado, CEP, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio 

de seu advogado que esta subscreve, com fulcro no art. 19, I, combinado com o 

artigos 319 e 300, ambos do Código de Processo Civil, propor 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-

TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

em face da União/Estado/Município, pessoa jurídica de direito Público, inscrita no 

CNPJ nº, endereço eletrônico, com sede na Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado, CEP, 

pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 DOS FATOS 

 Relatar apenas os fatos que o enunciado trouxer, nunca inventar 

dados e observar a ordem lógica (introdução, desenvolvimento e 

conclusão) 

 

 SUGESTÃO 

 1º Parágrafo) A .... (Contar o ocorrido) 

 2º Parágrafo) Ocorre que... (O possível problema/Consequência) 

 3º Parágrafo) Diante do exposto, não restou outra alternativa ao autor senão 

recorrer à tutela jurisdicional do Estado para ver resguardado os seus interesses. 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 DO DIREITO 

 SUGESTÃO 

 1º Parágrafo) Apresenta a norma 

 2º Parágrafo) Subsunção do fato à norma 

 3º Parágrafo) Conclusão 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Tutela provisória de urgência) 

 Segundo o art. 300, CPC, são requisitos para a antecipação da tutela a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 

 A xxxxx (apontar resumidamente as ilegalidades na conduta do Fisco) revela-se, 

por si só, prova inequívoca que caracteriza a probabilidade do direito. 

 O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo extrai-se xxxx 

(descrever qual urgência específica trazida no enunciado) 

 Não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão que conceder a tutela. 

 Ante o exposto, a autora faz jus à concessão da tutela antecipada, com o fim de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário nos moldes do art. 151, V, CTN 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 DO DEPÓSITO JUDICIAL 

 Sempre ficar atento ao enunciado para averiguar se a prova fornece 

alguma dica de qual tipo de causa de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário deverá ser arguida, pois pode haver casos que na 

prova conste, por exemplo,  “sem pronunciamento judicial”. Nesse 

caso não se pede tutela antecipada mas apenas depósito judicial. 

 

 Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência pela concessão da 

tutela antecipada, informa o autor que realizará o depósito integral, nos termos 

da Súmula 112 do STJ, a fim de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, nos termos do artigo 151, II, CTN. 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 DOS PEDIDOS 

 Diante do exposto, requer-se: 

 A) a concessão da tutela provisória de urgência, vez que presentes os requisitos 

do art. 300,CPC, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos 

termos do art. 151, V, CTN; 

 B) caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência pela concessão da 

tutela antecipada, requer-se seja dada ciência a parte contrária acerca da 

realização do depósito judicial, a fim de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, II, CTN; 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 DOS PEDIDOS 

 Diante do exposto, requer-se: 

 C) a citação da Ré para, na pessoa de seu representante judicial, apresentar 

contestação, declarando o autor o desinteresse na designação de audiência de 

conciliação ou mediação; 

 D) que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência  de 

relação jurídico-tributária e confirmando-se a tutela anteriormente concedida; 

 E) a produção de todos os meios de prova  permitidos no Direito, em especial, 

as documentais; 

 F) Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, conforme art. 82,§2º e art. 85, ambos do CPC; 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 FECHAMENTO 

 Dá-se à causa do valor de R$ 

 

 Termos em que, 

 pede deferimento. 

 

 Local e data 

 

 Advogado 

 OAB nº 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

CASO DO DIA 

 

 Odorico Paraguacú, Prefeito de Sucupira/SP, resolve instituir empréstimo 

compulsório a fim de levantar recursos para a construção de um cemitério 

na cidade. Na justificativa do projeto de lei apresentado e aprovado 

pela Câmara Municipal explica que a construção de tal equipamento 

público constitui investimento de relevante interesse social. O referido 

empréstimo será cobrado seguindo os mesmos critérios do IPTU. Na 

condição de advogado de Paulo, proprietário de diversos imóveis na 

cidade, promova a ação cabível. 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

 

 

 

Dúvidas? 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

 

 

 

 

 

 Quesito Avaliado Valores 

Endereçamento  0,30 

  

Qualificação do Autor (0,15) e do Réu (0,15)  0,30 

  

Nome da Peça (0,30) e fundamentos processuais (art. 19,I; 319 e 300 do CPC) (0,10 

cada) 

0,50 

Síntese dos fatos  0,50 

  

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela, presentes os requisitos (0,30): art. 300 

CPC e 151,V do CTN (0,10 cada) 

0,50 

Deposito Judicial: art. 151,I  0,50 

Fundamento Jurídico: art. 148 C.F. – incompetência;  1,00 

  

Valor da causa 0,20 

Pedidos:  

 que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência  de relação 

jurídico-tributária e confirmando-se a tutela anteriormente concedida (0,25); 

 a citação da Ré para, na pessoa de seu representante judicial, apresentar 

contestação (0,25); 

 a produção de todos os meios de prova  permitidos em Direito (0,25); 

 Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios (0,25) 

  

 1,00 

  

Nesses Termos, Pede-se Deferimento. Local. Data. Advogado 0,20 

  

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

 

 

 

Dúvidas? 
 

 

 


