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DIREITO TRIBUTÁRIO 

PEÇA PROFISSIONAL 

A empresa GAMA Ltda., contribuinte do ICMS, encontrando-se em débito para com a Fazenda Pública do 

Estado em relação ao tributo em questão, procurou a Administração Fazendária onde, por enquadrar-se dentro 

das exigências legais, obteve o parcelamento do débito, que vem cumprindo rigorosamente. A empresa em 

questão, por participar com freqüência de várias licitações, procurou a Fazenda do Estado, junto à qual mantém o 

parcelamento do débito, a fim de que ela lhe expedisse uma certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, 

para que pudesse participar de licitação que se encontra aberta, mas cujo prazo para habilitação de propostas está 

em vias de se encerrar. A Fazenda, entretanto, nega-se a expedir a certidão pleiteada, alegando que o débito 

ainda não está integralmente pago. 

Como advogado(a) da empresa Gama, adote a medida judicial cabível a fim de defender os interesses de sua 

cliente. 

Resposta: Impetrar mandado de segurança com pedido de liminar e fundamento nos artigos 5.º, LXIX, da CF e 

Lei 1.533/51. O candidato deve demonstrar os requisitos para concessão da liminar, quais sejam, o 

“fumus boni juris” e o “periculum in mora”. No mérito, alegar a causa suspensiva da exigibilidade 

do crédito que possibilita a expedição de certidão positiva, com efeito de negativa, com base nos 

artigos 151, VI e 206 do CTN. 

 

QUESTÃO PRÁTICA 1 

Determinado município concedeu isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo período de 

10 anos, para as empresas que se encontram localizadas no perímetro urbano, com o objetivo de favorecer maior 

número de empregos para as pessoas daquela localidade. Decorridos 3 anos da outorga da isenção, o município, 

tendo em vista a queda na arrecadação, revogou a lei isentante, bem como a isenção concedida às empresas. A 

situação em questão mostra-se legal? Justifique seu posicionamento, fundamentando-o. 

Resposta: A isenção concedida por prazo certo gera direito adquirido, não podendo ser revogada, embora a lei 

o possa, até que se verifique o prazo. Fundamento: 178 CTN. 

 

QUESTÃO PRÁTICA 2 

Antônio, João e Maria são proprietários de um sítio localizado em zona rural, possuindo cada um deles a 

parte ideal de 20%, 30% e 50%, respectivamente. Estando referida propriedade em débito para com a União, 

relativamente ao Imposto Territorial Rural, apenas Maria vem a ser notificada para pagamento do débito. A fim 

de evitar uma futura execução fiscal, Maria efetua o pagamento do valor total exigido. Algum tempo depois, 

Antônio e João também vêm a ser notificados pela Fazenda Federal para pagamento da mesma dívida. A 

exigência mostra-se correta? Justifique seu posicionamento, fundamentando-o. 

Resposta: Sendo coobrigados, em razão da solidariedade, o pagamento feito por um dos obrigados exonera os 

demais. Assim sendo, a exigência é indevida, configurando enriquecimento sem causa. Fundamento: 

art. 125, I, CTN. 


