
Gabarito da Prova Prática de Direito Tributário 
 
Peça Profissional 
 
O candidato deve impetrar Mandado de Segurança com pedido de liminar nos termos do 

artigo 1º, da Lei nº 1533/51 e inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, em face 
do ato coator do Ilustre Gerente Executivo de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Salvador / 
BA, perante uma das varas federais desta Comarca. 

Deverá sustentar que a empresa Gold faz jus à obtenção da certidão positiva com efeitos 
de negativa de débitos, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIV, b da CF/88 e do artigo 206 do 
Código Tributário Nacional, pois o crédito fiscal está com a exigibilidade suspensa nos termos do 
artigo 151, inciso VI do mesmo estatuto legal, face ao ingresso e regular permanência ao 
Parcelamento Especial nº 5555/2005. 

É necessário argumentar que a ocorrência da greve dos servidores do INSS não tem o 
condão de obstar a expedição de certidão negativa de débitos, face ao princípio da 
indisponibilidade do interesse público e continuidade dos serviços públicos, uma vez que o 
próprio legislador constitucional, ao garantir o direito de greve, determinou que a lei disporá 
sobre as atividades essenciais cuja regular prestação não podem depender do movimento 
paredista, nos termos do artigo 37 e inciso VII da CF/88. 

O candidato deverá argüir todos os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in 
mora” para a concessão da liminar e obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa de 
débitos face ao ingresso ao parcelamento especial e conseqüente suspensão do crédito 
tributário, a fim de participar no certame cujo prazo final ocorrerá em 18/03/2005. 

Serão consideradas as doutrinas e as jurisprudências inseridas pelo (a) candidato (a) no 
caso em comento. 

Primeira Questão Problema 
 
A resposta é negativa. De acordo com a nossa acepção de espécies tributárias, o 

princípio da capacidade contributiva somente condiz com a espécie tributária denominada 
imposto. Isto é o que dita o artigo 145, parágrafo 1º, CF/88. 

O imposto é espécie tributária  que não se refere à efetivação de serviços públicos ou que 
dependa de contrapartida dos órgãos públicos, o que permite afirmar que é a única espécie que 
influi diretamente sobre seu objeto – o signo presuntivo de riqueza do contribuinte. 

Neste sentido, a Constituição determina que esta espécie tributária seja a única a ser 
informada pela capacidade econômica do contribuinte “capacidade contributiva”. A capacidade 
contributiva informa que o contribuinte do imposto deverá pagá-los na medida e proporção de 
suas riquezas, enquanto que a capacidade contributiva refere-se a “disponibilidade financeira” de 
cada contribuinte, conceito que é subjetivo e irrelevante para fins de tributação, ou seja, 
irrelevante para considerarmos a capacidade econômica do contribuinte. 

 
Primeira Questão Problema 
 
O conceito de imunidade tributária aplica-se tanto aos impostos quanto às taxas e às 

contribuições de melhoria, senão dizer, a imunidade é aplicável aos tributos. 
Vários preceitos constitucionais, a exemplo do inciso XXXIV, do artigo 5º, artigo 145, 

parágrafo 2º, artigo 195, parágrafo 7º, informam entre outros, que o constituinte impõe 
incompetência tributária (imunidade) a certos aspectos eleitos pelas taxas, contribuições de 
melhoria e demais espécies tributárias quando ajudam a delimitar o  campo possível da fixação 
da competência tributária. Vale dizer, a imunidade é aplicável aos tributos. 

 


