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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 AÇÃO DECLARATÓRIA – CASO 02 

Prof. Thiago Gomes 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

1. EMENTA 

Juarez aposentou-se no serviço público federal em 15/5/2012. Três anos 

depois, foi acometido de neoplasia maligna, conforme atestado em laudo 

pericial, datado de 5/9/2015 e proferido por médico especialista em 

oncologia do Hospital Vita. Em razão desse diagnóstico e de posse do laudo 

médico, Juarez protocolou, junto ao órgão em que trabalhava, ou seja, junto 

a sua fonte pagadora, pedido de concessão do benefício de isenção do 

imposto de renda relativamente aos seus proventos de aposentadoria. O 

pedido foi negado, sob o argumento de que o laudo pericial apresentado 

não fora emitido por serviço médico oficial da União. Juarez submeteu-se, 

então, a perícia feita por junta médica oficial da repartição pública que lhe 

concedera a aposentadoria.  
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

1. EMENTA 

Após análise dos documentos apresentados e realização de exame físico, foi 

emitido laudo, datado de 6/2/2016, atestando ser o interessado realmente 

portador da alegada debilidade. Com o laudo pericial comprovador da 

moléstia, emitido por serviço médico oficial da União, Juarez protocolou, 

perante sua fonte pagadora, em 15/2/2016, novo pedido de 

reconhecimento da isenção. Transcorrido mais de um ano, a fonte pagadora 

continua procedendo aos descontos do imposto de renda incidente sobre os 

proventos da aposentadoria de Juarez, que, inconformado, procurou auxílio 

de profissional da advocacia. 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

2. TRIBUTO EM QUESTÃO 

 Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. 

 Previsão Legal: Art. 153, CF/Art. 43 a 45, CTN/Lei Federal 7713/88 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Comporta naturalmente função arrecadatória de acordo com a 

capacidade contributiva do cidadão. 

 O tributo não faz distinção entre pessoas que auferem renda ou 

proventos, de modo que qualquer um pode ser contribuinte do imposto 

 Como regra o tributo alcança todo e qualquer tipo de provento ou 

renda, sendo relevante o acréscimo patrimonial . 
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PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

3. FUNDAMENTO DA PEÇA 

 Art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988 

 “Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por 

pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada 

por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), 

contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base 

em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido 

contraída depois da aposentadoria ou reforma; 

 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

4. ESTRUTURA DA PEÇA 

 NO FUNDAMENTO DA PEÇA 

 Inserir 165,CTN e Art. 300,CPC + Fundamentos da Declaratória 

 NÃO ESQUECER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 EM DO DIREITO 
 Separar em tópicos: Da inexistência de relação jurídico tributária/Da 

tempestividade (art. 168,CTN)/Da repetição de indébito 

 EM DOS PEDIDOS 
 Não esquecer:que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a 

inexistência  de relação jurídico-tributária, confirmando-se a tutela 

anteriormente concedida e determinando a restituição de valores  

pagos com  as correções legais; 
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Dúvidas? 
 

 

 


