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Capítulo V – Anexo – Súmulas e legislação  

1. Súmulas do STJ 

2. Legislação específica  



TÍTULO IX 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO.  

DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE – STF 

1. Modelos de petições iniciais  

1.1. Reclamação Constitucional em face de ato administrativo que desrespeita enunciado de 

súmula vinculante 

1.2. Reclamação Constitucional em face de ato/decisão judicial que desrespeita enunciado de 

súmula vinculante 

2. Legislação pertinente  

3. Breves lições doutrinárias  

3.1. Natureza jurídica da Reclamação Constitucional 

3.2. Finalidade da Reclamação Constitucional 

3.3. Reclamação Constitucional por usurpação de competências  

3.4. Reclamação Constitucional e ato de desrespeito à autoridade das decisões judiciais do STF 

e STJ 

3.5. Reclamação Constitucional e ato de desrespeito à autoridade das decisões judiciais do STF 

que deram ensejo à súmula vinculante  

4. Súmulas Vinculantes tributárias selecionadas 

5. Casos concretos com peças resolvidas. Desrespeito às súmulas vinculantes tributárias  

TÍTULO X 

MODELOS DE PEÇAS  

– Petição inicial. Ação anulatória de lançamento. Anulatória com depósito do montante integral 

– Petição inicial. Ação anulatória de lançamento. Anulatória com pedido de tutela antecipada 

– Petição inicial. Ação anulatória de lançamento. Anulatória com pedido de tutela antecipada 

cumulada com depósito parcial 

– Petição inicial. Medida cautelar fiscal do contribuinte 

– Petição inicial. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária 

– Petição inicial. Ação declaratória de direito a gozo de isenção fiscal cumulada com pedido de 

restituição de indébito (“declaratória cumulada com repetitória”) 

– Petição inicial. Ação de embargos à execução fiscal 

– Petição inicial. Ação repetitória 

– Petição inicial. Ação repetitória de tributo indireto. IPI – Justiça federal 

– Petição inicial. Ação consignatória. Recusa de recebimento do pagamento por parte do fisco 

(CTN, art. 164, I ou II) 



– Petição inicial. Ação consignatória. Dupla tributação – CTN, art. 164, III. ICMS x ISS – Justiça 

estadual  

– Petição inicial. Ação consignatória “híbrida” (depósito + tutela antecipada). Dupla tributação – 

CTN, art. 164, III. ICMS x ISS – Justiça estadual  

– Petição inicial. Mandado de segurança repressivo na justiça estadual. MS com pedido liminar 

– Petição inicial. Mandado de segurança preventivo na Justiça Federal. MS com pedido liminar 

– Petição inicial. Mandado de segurança coletivo preventivo. MS com pedido liminar 

impetrado originariamente no STJ. Ato coator de Ministro de Estado 

– Petição inicial. Mandado de segurança coletivo repressivo. Impetração originária no Supremo 

Tribunal Federal. Ato coator do Presidente da República. MS com pedido liminar 

– Petição inicial. Mandado de segurança. MS individual repressivo impetrado originariamente 

no TJ 

– Petição inicial. Mandado de segurança. MS diante de decisão proferida em julgamento de 

embargos infringentes de alçada na hipótese de não ser cabível interposição de recurso 

extraordinário para o STF. Justiça estadual. MS no TJ 

– Petição inicial em habeas data. Habeas data cognitivo (art. 7.º, I c/c art. 8.º, I, da Lei 

9.507/1997) 

– Mandado de injunção individual. Modelo de petição inicial 

– Petição inicial. Ação cível originária no STF – ACO. Conflitos internacionais: art. 102, I, “e”, da 

CRFB/1988. Estado estrangeiro x Estado-Membro da Federação. Ação anulatória de 

lançamento fiscal 

– Petição inicial. Ação cível originária no STF – ACO. Conflitos interfederativos: art. 102, I, 

“f”, da CRFB/1988. Estado-membro da Federação x União Federal. Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica obrigacional tributária 

– Petição inicial. Ação de execução fiscal. Ajuizada pela União 

– Contestação 

– Recurso. Apelação 

– Das razões recursais 

– Recurso. Apelação em mandado de segurança 

– Das razões recursais 

– Recurso. Agravo na 1.ª instância. Agravo retido 

– Das razões recursais 

– Recurso. Agravo na 1.ª instância. Agravo de instrumento 

– Recurso. Agravo. Agravo de instrumento especial para o STJ. Causas internacionais – Art. 539, 

II, “b” e parágrafo único, do CPC 

– Recurso. Agravo. Agravo especial nos autos para o STJ. Agravo por inadimissibilidade de REsp 

– Art. 544 do CPC. Modelo simples 

– Das razões recursais 



– Recurso. Agravo nos tribunais. Agravo interno do art. 545 do CPC. Julgamento do agravo 

especial nos autos pelo relator. Agravo interno no STJ 

– Recurso. Agravo. Agravo interno do art. 557, § 1.º, do CPC. Acórdão monocrático do relator 

– Recurso. Execuções fiscais dentro da alçada. Embargos infringentes de alçada 

– Recurso. Recurso ordinário constitucional. ROC para o STF. Decisão denegatória no STJ 

– Das razões recursais 

– Recurso. Recurso ordinário constitucional. ROC para o STJ. Sentença federal em conflito 

internacional. Município brasileiro x estado estrangeiro: execução fiscal (art. 105, II, “c”, da 

CRFB/1988 c/c art. 539, II, “b”, do CPC) 

– Das razões recursais. Recurso ordinário constitucional 

– Recurso. Recurso especial para o STJ. Decisão final no TJ 

– Razões recursais 

– Recurso. Recurso extraordinário – STF. Decisão final no TJ 

– Razões recursais 

– Recurso. Recurso extraodrinário – STF. RE em face de sentença. Execução fiscal/causas de 

alçada. Julgamento de embargos infringentes de alçada 

– Razões recursais 

– Processo administrativo. Impugnação 

– Processo administrativo. Recurso voluntário 

– Processo administrativo. Recurso especial 

– Juizados especiais da Fazenda Pública. Petições iniciais 

TÍTULO XI  

QUADRO-RESUMO DOS FUNDAMENTOS DE AJUIZAMENTO DAS AÇÕES 

TÍTULO XII 

SÚMULAS SELECIONADAS 

1. Súmulas vinculantes 

2. Súmulas tributárias no STF 

3. Súmulas do STJ 

 


