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CPC 2015 CPC 73 

Art. 19.  O interesse do autor 
pode limitar-se à declaração: 
I - da existência, da inexistência 
ou do modo de ser de uma 
relação jurídica; 
II - da autenticidade ou da 
falsidade de documento. 

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 de documento. 



Ação Declaratória 

Qual é o prazo para ajuizamento? 

Fredie Didier Jr.  

A ação declaratória “é demanda de mera certificação. As ações de 

prestação e as ações constitutivas são também ações de 

certificação, mas as meramente declaratórias têm apenas esse 

objetivo. Por conta disso, porque não se busca, nem mediatamente, 

a efetivação de qualquer direito, não há prazo para o ajuizamento 

de uma demanda meramente declaratória, que é imprescritível.” 

Prof. Marcello Leal 



Ação Declaratória 

Ação declaratória pura VS. Ação declaratória mista 

• A ação declaratória pura não possui carga condenatória; 

• A ação declaratória mista, além do provimento jurisdicional 

declaratório, busca uma tutela condenatória; 
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Ação Declaratória 

Ação declaratória pura VS. Ação declaratória mista 

Rodrigo Dalla Pria: 

“Alguma ações, especialmente no âmbito tributário, têm sido 
manuseadas de maneira promíscua e leviana, como se fossem 
instrumentos dotados de um ecletismo capaz de adaptá-las às mais 
variadas situações, sendo utilizadas como verdadeiros coringas. O 
exemplo clássico é a ‘plurieficaz’ ação declaratória de inexistência 
de relação jurídica tributária que, sob o manto da 
imprescritibilidade, costuma ser admitida a qualquer momento: 
antes, durante e depois da constituição definitiva do crédito e até 
mesmo após a instauração do processo de execução fiscal.” 
(PRIA, Rodrigo Dalla. O processo de positivação da norma jurídica tributária e a fixação da tutela jurisdicional apta a dirimir os conflitos havidos 
entre contribuinte e fisco. Processo tributário analítico; coord. Paulo César Conrado. Dialética, 2003, pág. 51.) 
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Ação Declaratória 

Interesse de Agir do Contribuinte 

Mauro Luís Rocha Lopes 

“o interesse de agir surge da incerteza jurídica objetiva – e não 

daquela que se encontra apenas no espírito do autor – e da 

existência de dano ou da ameaça de dano. Para a sua 

caracterização exige-se a ocorrência do fato a que a norma 

empresta (supostamente) efeito jurídico, sob pena de se 

transformar a declaratória em instrumento de consulta sobre lei em 

tese. 
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Ação Declaratória 

Natureza dúplice da ação declaratória 

James Marins 

“julgado o mérito da ação declaratória desaparece a incerteza 

sobre a matéria submetida ao Poder Judiciário, mesmo que a 

ação tenha sido julgada improcedente.” 
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Ação Declaratória 

Ação declaratória tributária após a lesão ao direito 

Prof. Marcello Leal 

CPC 2015 CPC 73 

Art. 20.  É admissível a ação 

meramente declaratória, ainda 

que tenha ocorrido a violação do 

direito. 

Art. 4º Parágrafo único. É 

admissível a ação declaratória, 

ainda que tenha ocorrido a 

violação do direito. 



Ação Declaratória 

Ação declaratória tributária após a lesão ao direito 

Prof. Marcello Leal 
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Ação Declaratória 

Ação declaratória tributária após a lesão ao direito 

 

Decreto 20.910/32. Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos 
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual 
for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 
do ato ou fato do qual se originarem. 
 

 

Prof. Marcello Leal 

“se aplica o prazo prescricional do Decreto 20.910/32 para 
demanda declaratória que busca, na verdade, a desconstituição 
de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da 
demanda)” Resp. 963.499/PR  



Ação Declaratória 

Ação declaratória tributária após a lesão ao direito 

 

Mauro L. Rocha Lopes 

“viola o princípio da moralidade administrativa a conduta do 
agente público que, mesmo ciente do transito em julgado de 
decisão judicial que declara inexistente a obrigação tributária, 
deixa de cancelar o crédito tributário dela virtualmente originário. 
Exigir que, em casos como esse, o contribuinte seja obrigado a 
ajuizar nova demanda para se ver livre do crédito, é criar a 
existência de ação cujo resultado já se conhece antes mesmo de 
sua propositura, dada a coisa julgada relacionada à questão de 
fundo, em evidente desperdício de tempo e dinheiro.” 

Prof. Marcello Leal 



Ação Declaratória 

Legitimidade ad causam 

Prof. Marcello Leal 

Legitimidade 
Ativa 

Sujeitos da relação 
obrigacional 

Responsabilidade tributária 

Contribuintes de fato Regra: Resp. 903.394/AL 

Serviços públicos e : Resp. 1.299.303/SC 

Energia elétrica: Resp. 1.349.196/RJ 

Terceiros com interesse 
jurídico na demanda? 

Locatário: Resp. 552.468/RJ 

Legitimidade extraordinária 
para pleitear direito alheio 

Sindicatos: Resp. 637.837/RS 



Ação Declaratória 

Legitimidade ad causam 

Prof. Marcello Leal 

Legitimidade 
Passiva Sujeitos da relação obrigacional 



Ação Declaratória 

Tutela antecipada em ação declaratória 

CTN, Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 

2001)  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 

cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação 

principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. 

Prof. Marcello Leal 


