Petições Direito Tributário
1. Ação anulatória de auto de infração do Conselho Regional de Administração
2. Ação anulatória de crédito tributário - ICMS - não ocorrência de fato gerador
3. Ação Anulatória de Débito Fiscal - lançamento suplementar de ofício de ITR que
desconsidera a reserva legal
4. Ação Anulatória de Débito Fiscal -ICMS
5. Ação Cautelar para depósito preparatório de débito tributário com pedido de
concessão liminar – IPTU
6. Ação de Consignação em pagamento – IPTU
7. Ação de Embargos a Execução Fiscal com pedido de efeito suspensivo – IRPF
8. Ação de Embargos a Execução Fiscal
9. Ação de inexistência de débito tributário cumulada com obrigação de fazer liberação do produto tributado pelo Imposto de Importação nos Correios
10. Ação de obrigação de fazer - Repetição de indébito - controle incidental de
inconstitucionalidade. - Desconto ilegal em folha de pagamento de servidor público
11. Ação de Repetição de Indébito – Finsocial
12. Ação de Repetição de Indébito - PIS e COFINS - Majoração da alíquota
13. Ação de Repetição de Indébito cumulada com declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária - IPTU - Elevação do valor venal acima do valor de
mercado do imóvel
14. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela inibitória
- revisão imposto - importação de produto
15. Ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com repetição de
indébito e pedido de tutela inibitória - Tributação Indevida - Imposto de Importação
16. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cc Repetição de Indébito e
Cominatória de obrigação de não fazer - Prescrição - IR - art. 300
17. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cc Anulatória de
Débito Fiscal e Repetição de Indébito - 300 NCPC – ICMS
18. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária – IOF

19. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de
repetição de indébito - Taxas diversas
20. Agravo de Instrumento contra decisão do Juiz que defere penhora on-line
21. Agravo de Instrumento contra despacho que nega Antecipação de Tutela Contra a
Fazenda Pública - Cliente protestado por débitos de IPVA de veículos que não
mais lhe pertencem
22. Apelação em face de decisão que negou a existência de anatocismo aplicado por
instituição bancária, além de cláusulas abusivas
23. Arguição de impenhorabilidade único imóvel do executado
24. Contrarrazões de Apelação - Anulatória de lançamento - Contribuição de melhoria
25. Exceção de Pré-Executividade - ilegitimidade passiva
26. Exceção de Pré-Executividade - nulidade absoluta em face de Ação declaratória
com pedido de suspensão de exigibilidade
27. Exceção de Pré-Executividade - vício da CDA – IPTU
28. Impugnação à contestação em ação anulatória de Débito Fiscal (ITR)
29. Impugnação Administrativa a Auto de Infração - alegação da falta de recolhimento
de ICMS antecipado
30. Impugnação Administrativa a Notificação fiscal de lançamento de débito contribuições previdenciárias
31. Mandado de Segurança - Bitributação de Imposto de Renda
32. Mandado de Segurança - Suspensão da exigibilidade da taxa de lixo
33. Mandado de Segurança Coletivo - Tributação indevida de verbas indenizatórias
34. Mandado de Segurança fundado em decadência
35. Mandado de Segurança Preventivo – ISS
36. Nomeação de bens à penhora
37. Pedido de liberação do gravame do bem penhorado
38. Pedido de recálculo de dívida de IPTU - Execução fiscal
39. Réplica - atraso na Declaração do IRPF
40. Resposta a Termo de Intimação Malha Fiscal Receita Federal - pessoa física

