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Processo judicial tributário é o meio que o contribuinte
pode questionar a respeito da cobrança de um tributo ou mesmo
requerer o lançamento e ainda pedir que seja reconhecido um
direito que a Constituição Federal garante, realizando tudo isso,
através do Poder Judiciário. 
 
 Em outras palavras, processo judicial tributário é aquele que,
proporciona ao contribuinte o direito de questionar a legalidade
da cobrança do tributo depois de sofrer o lançamento do crédito
tributário, funcionando como ferramenta jurídico processual, no
caso do contribuinte estar contraindo uma obrigação
indevida ou para que o Fisco tenha seu direito de crédito
efetivado, no caso do contribuinte estar sendo cobrado por dois
entes diferentes que tributam o mesmo fato gerador com 2
impostos distintos. 
 
 Para se iniciar um processo judicial tributário, não é necessário
que o contribuinte tenha que recorrer primeiro ao processo
administrativo fiscal. 
 
Muito embora, às vezes para o contribuinte é mais viável o PAF,
por conta da morosidade do Poder Judiciário.  Frisamos que
com o processo judicial tributário, o contribuinte terá direito a
ampla defesa, permitindo que apresente documentos e solicite
providências ao judiciário para que possa provar a veracidade
dos fatos.
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Para que o contribuinte possa exercer seu Direito de petição,
conforme garante a Constituição Federal, é necessário que o
mesmo esteja assistido por um advogado tributarista, que irá
conduzir a pretensão do cliente. 
 
 Ressalta-se que em matéria de Direito Tributário, existem 4
(quatro) ações ordinárias cabíveis que pode o advogado
tributarista atuar de acordo com a pretensão do cliente. 
 
Mas antes de mencionar, é necessário informar que todas as
elas ensejam em custas processuais, logo, o direito de petição
neste, é suprimido já que muitas vezes, na prática não cabe o
pedido de justiça gratuita, salvo as exceções dos casos de
hipossuficiência do contribuinte, devidamente comprovados. 
 
Importante, mencionar também que não existe um código
tributário processual, que rege os procedimentos processuais,
para isso, temos o código de processo civil de 2015 que tutela
todos os procedimentos, salvo, de execução fiscal, onde o
Direito Tributário utiliza a Lei de Execução Fiscal.  
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cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;

erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo
ao pagamento;

reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, seja esta administrativa ou judicial.

Utilizada nos casos em que o contribuinte, precisa recorrer ao
Judiciário, para que receba a devolução de valores pagos de
forma indevida ao Fisco.
 
Desta forma, pode-se ciar que de acordo com o artigo 165
do CTN, os contribuintes têm o direito de, independentemente
de prévio protesto, solicitar, junto ao ente tributante, a
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, nos seguintes casos:
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A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será
feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la (artigo 166 do CTN).
 
Menciona-se que a restituição total ou parcial do tributo dá lugar
à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das
penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de
caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição (artigo
167 do CTN).
 
A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.Ressalve-se
que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 anos e que a ação anulatória da decisão
administrativa que denegar a restituição prescreve em 2 anos
(artigos 168 e 169 do CTN).Os valores dos indébitos tributários
podem ser restituídos sob duas formas:
 
1. por devolução, quando o Estado a faz em espécie; ou
 
2. por compensação, quando o Estado permite que o sujeito
passivo a aproveite para abater, de imediato ou em
recolhimentos futuros, algum débito, em geral, da mesma
natureza.
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Luciano Amaro define: 
 
"A consignação em pagamento de obrigação tributária é uma
ação judicial que visa a proteção do direito que o sujeito passivo
tem de pagar sua dívida e obter quitação, nos casos em que haja
recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de
outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação
acessória (art. 164, I), bem como na hipótese em que o
recebimento seja subordinado ao cumprimento de exigências
administrativas sem fundamento legal. 
 
Menciona-se que esta ação, resguarda, também, o indivíduo nas
situações em que haja a exigência, por mais de uma pessoa
jurídica de direito público, de tributo idêntico, sobre o mesmo
fato gerador.
 
Evidencia-se que a ação de consignação em pagamento se
apresenta ao contribuinte como forma de proteção a recusas
arbitrárias por parte das autoridades fiscais, é o que tratam os
incisos I e II do art. 164 do Código Tributário Nacional, como por
exemplo: 
 
a vinculação do pagamento do tributo ao pagamento de sanções
ou penalidades infundadas e a subordinação do pagamento ao
cumprimento de obrigações acessórias não previstas na
legislação.
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se
pacificada neste sentido: "TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. COBRANÇA NO MESMO CARNÊ.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 164, I E II, DO
CTN. CABIMENTO.
 
1. Cabe ação de consignação quando a entidade tributante
subordinar o pagamento do IPTU ao pagamento de taxas
municipais (inciso I, do art. 164, do CTN).
 
2. Igualmente, é cabível a ação consignatória quando houver
subordinação do recebimento do IPTU - sem as taxas - ao
cumprimento de exigência administrativa sem fundamento legal,
qual seja o pagamento em parcela única (inciso II, do art. 164, do
CTN).
 
3. Propriedade da ação proposta com o fito de consignar o valor
relativo ao IPTU enquanto se discute, em demanda própria, a
constitucionalidade das taxas municipais cobradas.4. Recurso
especial provido."
 
STJ, REsp 1998/0090642-8, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, j. 22.03.05, publ. 16.05.05.
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Segundo Hugo de Brito Machado, a utilização da ação de
consignação em pagamento para os casos descritos nos incisos
I e II, art. 164, do Código Tributário Nacional, é de utilização mais
restrita, especialmente porque o pagamento, que é realizado via
instituições financeiras autorizadas, dificilmente é recusado
pelas autoridades fiscais.
 
No entanto, explica-se que é muito comum o ingresso de ação
de consignação em pagamento nos casos em que existe dúvida
a respeito da autoridade fiscal competente para exigir a
obrigação tributária ou, ainda, nos casos em que o contribuinte
se depara com duas ou mais autoridades exigindo o
cumprimento da mesma obrigação (inciso III, art. 164).
 
Com relação ao inciso III (art. 164 do CTN), o dispositivo legal
trata de "exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito
público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador".
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Diante da inexistência no Brasil de um sistema processual
tributário específico, utiliza-se, para o trato das lides tributárias
o previsto no código de processo civil. 
 
Sendo assim, a previsão de ação declaratória encontra-se no art.
4º, do CPC, que estabelece in verbis:
 

 “Art. 4º. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:
 

I – da existência ou da inexistência de relação jurídica;
 

II – da autenticidade ou falsidade do documento;
 

Parágrafo Único: É admissível a ação declaratória ainda que
tenha ocorrido a violação do direito.”

 
Evidencia-se que o tratamento dado ao contribuinte, por meio da
ação declaratória, funda-se no princípio da segurança jurídica,
uma vez que a presente ação tem como escopo preservar
situações jurídicas, definindo responsabilidades. 
 
Demonstra-se desta forma, que o interesse em afastar o estado
de incerteza deve ser demonstrado pelo autor, sob pena de não
cumprir umas das condições da ação, qual seja, ser titular do
interesse processual para agir em juízo. 
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Assim, explica-se que este pedido declaratório sempre deverá
ser fundado no estado de incerteza, que pode acontecer no
curso de processo já instaurado, quando, tornando-se litigiosa
relação jurídica de cuja existência ou inexistência que é
chamada de ação declaratória incidental. 
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Utilizada nos casos em que o contribuinte, precisa recorrer ao
Judiciário para discordar sobre determinado lançamento de
crédito tributário, estimando que o mesmo seja anulado e
posteriormente exclusão.
 
Evidencia-se que ela pode ser promovida pelo contribuinte
contra o Poder Público tendo como pressuposto a preexistência
de um lançamento fiscal, cuja anulação se pretende pela
procedência da ação, desconstituindo-o. 
 
A sede da ação anulatória na nossa legislação pátria é no artigo
38 da lei 6830/80, como também no artigo 169, CTN.
 
O entendimento sedimentado no STJ é que a tese de cabimento
da ação anulatória após a execução fiscal deve prosperar, pois,
a nossa constituição pátria, no artigo 5º, XXXV e LV  prestigiam
o acesso à justiça, contraditório, ampla defesa e devido
processo legal, assim obedecendo aos comandos
constitucionais, o STJ aceitou ser cabível a propositura da Ação
Anulatória nas circunstâncias supracitadas conforme importante
julgado que abaixo é transcrita sua ementa: 
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO
LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO
FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MATÉRIA
DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ.
 
1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é
direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível
de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da
propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para
a execução contemple a ação de embargos do devedor como
instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja
exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda
Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp
557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, DJ. 16/06/2008)
 
2. Os embargos à execução não encerram o único meio de
insurgênciaContra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto
se admitem, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e
anulatória, bem assim a via mandamental.
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3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e a de
embargos       à execução subjaz exatamente na possibilidade de
suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.
 
4. A ação anulatória, por seu turno, para que tenha o efeito de
suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza
dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada
do depósito do montante integral do débito exequendo,
porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da
presunção de sua legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN.
 
5. A suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151
do mesmo Diploma legal. Precedentes unânimes: AgRg no
REsp. n.º 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ.
19/03/2009, REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
19/09/2005; REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de
12/09/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 07/03/2005.
 
6. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a
pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
mas tão somente de desconstituir lançamentos tributários
eivados de ilegalidade, razão pela qual lícito o exercício do
direito subjetivo de ação.
 
7. A controvérsia acerca da necessidade de produção
probatória, que inviabiliza a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC,
esbarra no óbice da Súmula 07/STJ.8. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
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O Mandado de Segurança é um remédio constitucional,
garantido pela Constituição Federal, muito utilizado pelo
contribuinte, que possui um direito líquido e certo, sendo este
provado através de documentos, podendo ser preventivo,
quando existe uma ameaça de lançamento de crédito tributário,
e repressivo no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data do
lançamento do crédito tributário indevido.
 
O mandado de segurança é uma garantia constitucional do
cidadão contra o Poder Público. Está previsto no art. 5o, inciso
LXIX, da vigente Constituição Federal e regulado pela Lei n.
1.533, de 31.12.1951.
 
O mandado de segurança pode ser impetrado pelo contribuinte
desde que tenha um direito líquido e certo ou lesado/ameaçado
por ato de autoridade.Direito líquido e certo, protegível mediante
mandado de segurança, é aquele cuja demonstração independe
de prova. Sabe-se que todo direito (subjetivo) resulta da
incidência de uma norma. 
 
Resulta, pois, do binômio norma-fato. Para que o direito seja
líquido e certo basta que o fato do qual resulta seja
incontroverso. A controvérsia quanto à norma não lhe retira a
liquidez e certeza. O mandado de segurança pode ser impetrado
para atacar o ato lesivo ou a ameaça de sua prática.
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