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Dicas de 2ª Fase de Direito Tributário 

DICA 1 - DIFERENÇAS ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO 

DA AÇÃO DECLARATÓRIA, DA AÇÃO ANULATÓRIA E DO 

MANDADO SEGURANÇA 

A Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária e a Ação Anulatória de Débito Fiscal são 
dois meios de defesa processual à disposição do contribuinte em face de uma exigência tributária indevida 
por parte do Fisco. Ambas não exigem, necessariamente, prova documental pré-constituída à disposição 
do(a) Advogado(a) no momento da propositura da ação (direito líquido e certo), muito embora possa já 
existir essa prova no momento inicial sem qualquer impedimento ao uso dessas ações. Portanto, a dilação 
probatória poderá ser eventualmente feita no curso dessas ações (na fase processual de dilação probatória). 
Pois bem: essa é a primeira diferença entre a hipótese de cabimento dessas ações e a hipótese de cabimento 
do Mandado de Segurança, já que este, o Mandado de Segurança, exige, necessariamente, direito líquido e 
certo (prova documental pré-constituída), isto é, a prova já deve existir, estar produzida, no momento da 
impetração, sem a qual o Mandado de Segurança não será admitido. Eis outra diferença: ambas (Ação 
Declaratória e Ação Anulatória) também comportam os pedidos de condenação da parte contrária ao 
pagamento de (i) honorários advocatícios e (ii) de custas processuais, ao contrário do Mandado de 
Segurança, que só comporta – atenção – o pedido de pagamento das custas processuais (art. 25 da Lei nº 
12.016/09 – Lei do Mandado de Segurança). Essa é a segunda diferença entre a hipótese de cabimento de 
tais ações e a hipótese de cabimento do Mandado de Segurança (este não comporta pedido de condenação 
em honorários advocatícios). Há, ainda, uma terceira diferença entre a Ação Declaratória o Anulatória e o 
Mandado de Segurança: o direito de impetrar Mandado de Segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento 
e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei do Mandado de 
Segurança). Tal prazo só é aplicado, obviamente, ao Mandado de Segurança repressivo, pois quanto ao 
preventivo ainda não há ato coator praticado (como ele está na iminência de ser praticado, será cabível, 
então, o preventivo). A Ação Anulatória não está sujeita a tal prazo decadencial, podendo ser proposta 
quando já ultrapassados os 12º dias em questão. Pois bem: todos os elementos indicativos acima expostos, 
acerca do cabimento de uma ou outra petição inicial (Ação Declaratória/Anulatória ou Mandado de 
Segurança) estarão expostos no enunciado do problema da peça prático-profissional.  

DICA 2 - IDENTIFICAÇÃO DO CABIMENTO DO MANDADO 

SEGURANÇA 

Portanto, em complemento à dica acima, além da existência de um ato coator (já praticado ou na iminência 
de ser praticado) e além da inexistência de citação do executado em Ação de Execução Fiscal (já que a partir 
dessa citação passam a ser cabíveis outros meios de defesa, conforme veremos na dica nº 5 abaixo), são três 
(3) os indicativos de que a banca quer que o candidato elabore um Mandado de Segurança, seja ele individual 
ou coletivo, relativamente ao enunciado do problema da peça prático-profissional, e que podem aparecer 
conjugados ou não no enunciado. Quando cabível um Mandado de Segurança, o enunciado do problema da 
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peça prático-profissional informará: i) a existência de prova documental pré-constituída, isto é, já produzida, 
à disposição do(a) Advogado(a) no momento da impetração; ii) que a ação a ser proposta não poderá levar 
à condenação do Fisco ao pagamento de honorários advocatícios; e iii) que há prazo inferior a 120 dias, 
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança). Estes 
são três (3) indicativos colocados no enunciado do problema da peça prático-profissional (conjugados ou 
não) que demonstram o cabimento de uma petição inicial de Mandado de Segurança. Mas, atenção: mesmo 
que o contribuinte possua prova documental pré-constituída, não poderá impetrar Mandado de Segurança 
(repressivo) acaso já ultrapassados os referidos 120 dias. Esse prazo é decadencial e improrrogável. Portanto, 
o cabimento do Mandado de Segurança exige, no mínimo, prova documental pré-constituída já à disposição 
(direito líquido e certo) e prazo (dentro dos 120 dias, acaso o Mandado de Segurança seja repressivo, prazo 
esse dispensado no que tange ao Mandado de Segurança preventivo), sendo que a banca pode indicar, 
adicionalmente, no enunciado do problema da peça prático-profissional, que a ação a ser proposta não pode 
implicar em condenação em honorários de advogado.  

DICA 3 - DIFERENÇA ENTRE O MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

A diferença entre o Mandado de Segurança Individual e o Mandado de Segurança Coletivo reside no 
seguinte: enquanto o individual pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, o coletivo tem 
um rol taxativo de legitimados. De fato, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado somente e 
tão somente por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses 
legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de 
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus 
estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial (arts. 5º, 
LXX, da CF/88 e 21 da Lei nº 12.016/09). Trata-se de legitimação processual extraordinária no Mandado de 
Segurança coletivo, também denominada substituição processual, que ocorre em hipóteses excepcionais, 
em que se admite que alguém vá a juízo, em nome próprio, para defender interesses alheios. Pois bem: 
quando a banca quer que o candidato elabore um Mandado de Segurança coletivo, ela destacada, no 
enunciado da peça prático-profissional, que a medida será impetrada por algum daqueles legitimados (em 
regra, para nós, no Direito Tributário, provavelmente será uma entidade de classe ou associação legalmente 
constituída), destacando, ainda e principalmente, que tal legitimado estará agindo em nome próprio para 
defender interesses alheios. Isso porque uma entidade de classe, por exemplo, pode impetrar tanto um 
Mandado de Segurança individual quanto um Mandado de Segurança coletivo: se ela estiver indo a juízo 
defender, em nome próprio, interesse igualmente próprio, então deve impetrar um Mandado de Segurança 
individual (não agirá, nessa hipótese, como legitimada extraordinária ou substituta processual); mas se ela 
estiver indo a juízo defender, em nome próprio, interesse alheio, então deve impetrar um Mandado de 
Segurança coletivo. Logo, o simples “fato” de ser um daqueles legitimados não é o único dado que definirá 
o cabimento de um Mandado de Segurança individual ou coletivo: é preciso verificar, paralelamente, se o 
legitimado está defendendo, em nome próprio, interesse próprio ou alheio.  
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DICA 4 - PEDIDO DE PROVIMENTO ACAUTELATÓRIO OU 

ANTECIPATÓRIO NA AÇÃO DECLARATÓRIA, NA AÇÃO 

ANULATÓRIA E NO MANDADO DE SEGURANÇA 

Tanto as Ações Declaratória e Anulatória quanto o Mandado de Segurança comportam pedidos de 
provimento acautelatório ou antecipatório ao Juiz (pedidos de concessão de Tutela Antecipada ou de 
Liminar). Conquanto a indicação incorreta do tipo de provimento (pedir Liminar quando o correto seria 
Tutela Antecipada, ou vice-versa) não implique em eliminação do candidato (não o leva à “zerar” a prova), 
certamente trará prejuízos enormes à pontuação. Portanto, é preciso estar atento: a Tutela Antecipada 
fundamentada no CPC (de urgência ou de evidência) é o provimento cabível nas ações Declaratória ou 
Anulatória, enquanto a liminar, fundamentada na Lei nº 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), é o 
provimento cabível no Mandado de Segurança, seja ele preventivo ou repressivo, individual ou coletivo. 
Portanto, atenção: inexiste pedido de concessão de “Liminar” (fundamentada na Lei do Mandado de 
Segurança) na Ação Declaratória ou Anulatória, como também inexiste pedido de Tutela Antecipada 
(fundamentada no CPC) no Mandado de Segurança. Nas Ações Declaratória ou Anulatória cabe pedido de 
Tutela Antecipada (fundamentada no CPC), e no Mandado de Segurança cabe pedido de Liminar 
(fundamentada na Lei do Mandado de Segurança).  

DICA 5 - HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL E DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

Uma vez proposta a Ação de Execução Fiscal e havendo a citação do executado, os meios de defesa em face 
da cobrança serão outros que não os acima vistos, ou seja, não poderão mais ser utilizadas, em regra (mas 
a regra comporta exceção que será vista adiante), as Ações Declaratória ou Anulatória e tampouco o 
Mandado de Segurança. A partir desse momento (citação em Execução Fiscal) abrem-se duas novas 
possibilidades de defesa: i) os Embargos à Execução Fiscal e a Exceção de Pré-executividade. Como saber, 
então, quando um ou outro meio é cabível? Os Embargos à Execução Fiscal são cabíveis quando, após a 
citação, a Execução Fiscal estiver garantida (por depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou 
penhora de bens do executado ou de terceiros) e houver prazo de até trinta (30) dias, contados da data do 
depósito, da juntada, aos autos, do comprovante da fiança bancária ou do seguro garantia, ou da intimação 
da penhora de bens próprios ou de terceiros (art. 16 da Lei de Execução Fiscal). Portanto, são quatro (4) os 
indicativos do cabimento dos Embargos à Execução Fiscal: Execução Fiscal + citação + garantia da execução 
+ prazo de até 30 dias. Quanto à Exceção de Pré-executividade, é um meio incidental de defesa, apresentado 
nos próprios autos da Execução Fiscal, que pode ser aceita pelo juiz sem que a Execução Fiscal esteja 
garantida (sendo, essa, a grande diferença e vantagem em relação aos Embargos à Execução Fiscal, que 
exigem a necessária garantia da execução) e tão somente em relação às matérias de defesa conhecíveis de 
ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória (Súmula nº 393 do STJ). Portanto, também são 
quatro (4) os indicativos do cabimento da Exceção de Pré-executividade: Execução Fiscal + citação + 
inexistência de garantia da execução + prova documental pré-constituída, prova essa semelhante àquela 
necessária à impetração do Mandado de Segurança. Esse são, pois, os indicativos que a banca colocará no 
enunciado do problema da peça prático-profissional e que determinarão qual o meio de defesa cabível em 
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face da Execução Fiscal: se a banca informar que há uma Execução Fiscal + citação + garantia da execução + 
prazo, serão indicativos do cabimento dos Embargos à Execução Fiscal, mas se a banca informar, 
diferentemente, que há Execução Fiscal + citação + inexistência de garantia da execução + prova documental 
pré-constituída, serão indicativos do cabimento da Exceção de Pré-executividade. Contudo, atenção: acaso 
a Execução Fiscal seja garantida (que é um pressuposto para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal), 
mas o executado porventura venha a perder o prazo de até trinta (30) dias para a oposição dos seus 
Embargos, (que é o outro pressuposto para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal), voltará a ser possível 
propor, então, a Ação Anulatória de Débito Fiscal, acaso a defesa exija dilação probatória futura, o que se 
admite com base nos constitucionalmente consagrados Princípios da Inafastabilidade do Poder Judiciário e 
da Garantia ao Contraditório e à Ampla Defesa (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF/88), sendo cabível, também, 
alternativamente, a Exceção de Pré-executividade acaso as matérias de defesa sejam conhecíveis de ofício 
e não demandem dilação probatória (Súmula nº 393 do STJ). 

DICA 6 - QUANDO A ILEGITIMIDADE DE PARTE PODE SER 

ALEGADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E NA 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

Se a matéria de defesa e ser alegada em face de uma Execução Fiscal for a ilegitimidade da parte que fora 
incluída no polo passivo cobrança (do coexecutado, responsável tributário), teremos, então, a seguinte 
situação: se o nome do coexecutado, responsável tributário, consta originariamente na Certidão da Dívida 
Ativa – CDA, não caberá a discussão acerca da sua ilegitimidade em Exceção de Pré-executividade, mas 
somente – atenção – por meio dos Embargos à Execução Fiscal. Ao contrário, se tiver havido o 
redirecionamento da cobrança, com a inclusão do codevedor (responsável tributário) no curso do processo 
de Execução Fiscal, após já instaurado, caberá, então, a defesa por meio de Exceção de Pré-executividade. 
Como decorrência disso, quando o nome daqueles responsáveis solidários previstos no inciso III do art. 135 
do CTN (diretores, gerentes ou representantes) for inserido na CDA antes da propositura da Ação de 
Execução Fiscal, não caberá Exceção de Pré-executividade como meio de defesa (serão aceitos como meio 
de defesa somente os Embargos à Execução Fiscal); ao contrário, quando o nome deles for inserido no curso 
do processo de execução, caberá a Exceção de Pré-executividade, conforme a jurisprudência do STJ (REsp. 
nº 1.110.925/SP).  

DICA 7 - OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO PODEM SER 

OPOSTOS SEM A PRÉVIA GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL 

Muito embora o CPC prescreva que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos 
independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914), o § 1º do art. 16 da Lei de Execução Fiscal 
(Lei nº 6.830/80) prescreve que não são admissíveis Embargos do Executado antes de garantida a Execução 
Fiscal. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) é especial e, por isso, prepondera sobre o CPC, que é lei 
geral, mesmo que essa lei geral tenha sido publicada posteriormente (como sabemos, em 2015) à Lei de 
Execução Fiscal, que é de 1980. Portanto: atenção: não são admissíveis Embargos à Execução Fiscal acaso 
não garantida a Execução Fiscal. Questão recorrente na vida prática (mas que por enquanto não foi exigida 
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no Exame de Ordem) diz respeito à garantia parcial da Execução, isto é, quando a execução é garantida, mas 
a garantia se mostra insuficiente. Quanto a isso o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo (REsp. nº 
1.127.815/SP), que devem excepcionalmente ser admitidos os Embargos à Execução Fiscal mesmo quando 
a penhora ou garantia apresentadas não sejam suficientes, desde que – atenção – haja prova inequívoca, a 
cargo de próprio executado, de que ele não tem condições de complementar (reforçar) a penhora, ou seja, 
em hipótese de hipossuficiência comprovada. O STJ prestigiou, com isso, os constitucionalmente 
consagrados Princípios da Inafastabilidade do Poder Judiciário e da Garantia ao Contraditório e à Ampla 
Defesa (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF/88). Mas, atenção novamente: a exigência de garantia da Execução 
Fiscal como condição da admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal não foi dispensada pelo STJ. Ainda 
exigindo a garantia (conforme § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/80), a referida Corte Superior de Justiça só 
dispensou que ela seja integral acaso comprovado, pelo executado, o seu estado de hipossuficiência. 
Portanto, para fins de oposição de Embargos à Execução Fiscal, a garantia deve ser integral ou ao menos 
parcial. Sem garantia, ao menos parcial, os Embargos à Execução não poderão ser admitidos.  

DICA 8 - RECURSOS CABÍVEIS EM FACE DE UMA SENTENÇA 

Além dos Embargos de Declaração (arts. 1022 a 1026 do CPC), da sentença são cabíveis os seguintes 
recursos: i) Recurso de Embargos Infringentes se a sentença de primeira instância for proferida em Execução 
Fiscal ou Embargos à Execução Fiscal de valor igual ou inferior a cinquenta (50) Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional – ORTN’s (art. 34, caput, da Lei nº 6.830/80); ii) Recurso Inominado se a sentença for 
proferida por Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 5º da Lei nº 10.259/01 relativamente ao 
Juizado Especial Federal e art. 4º da Lei Federal nº 12.153/09 relativamente ao Juizado Especial da Fazenda 
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios); e iii) o Recurso de 
Apelação se a sentença for proferida fora das hipóteses acima descritas (arts. 1009 a 1014 do CPC). Portanto, 
atenção: nem sempre o recurso cabível em face de uma sentença será o Recurso de Apelação; é preciso 
identificar se a sentença foi proferida de acordo com aquelas outras hipóteses acima citadas (em execução 
ou embargos com valor de até 50 ORTN’s ou por Juiz de Juizado Especial da Fazenda Pública). Obviamente, 
essas informações constarão, expressamente, no enunciado do problema da peça prático-profissional.  

DICA 9 - O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE VERSA SOBRE 

PROVIMENTO ACAUTELATÓRIO OU ANTECIPATÓRIO NÃO É 

RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

A sentença pode ser dividida em capítulos distintos. Para cada pedido ou parte do pedido deduzido na 
petição inicial poderá o Juiz atribuir um capítulo correspondente na sentença, de modo a decidi-los. Pois 
bem: um dos pedidos que pode ser feito pelo autor na petição inicial é o de concessão de Tutela Antecipada 
ou o de concessão de Liminar, e relativamente a eles poderá o juiz atribuir um capítulo na sentença 
confirmando, concedendo ou revogando a tutela antecipada ou a liminar. Acaso isso ocorra, o capítulo da 
sentença que vier a confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória ou a liminar deverá ser impugnado – 
atenção – no Recurso de Apelação (conforme expressamente previsto no art. 1013 do CPC), e não por meio 
de Recurso de Agravo de Instrumento (art. 1015 do CPC), na medida em que a sentença, mesmo que 
proferida em capítulos, é o ato judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue 
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a execução (art. 203, § 1º, do CPC), e da sentença, como sabemos, não cabe Agravo de Instrumento, mas, 
em regra, o Recurso de Apelação (ou Recurso Inominado ou os Embargos Infringentes, se for o caso). 

DICA 10 - DA DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE PODERÃO SER INTERPOSTOS O RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU O RECURSO DE 

APELAÇÃO 

Sentença é o ato judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução 
(art. 203, § 1º, do CPC). Diferentemente, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza 
decisória que não se enquadre no conceito de sentença (art. 203, § 2º, do CPC), isto é, que não põe fim à 
fase cognitiva do procedimento comum ou que não extingue a execução. Em regra, da sentença cabe 
Recurso de Apelação (ou Recurso Inominado ou Embargos Infringentes, se for o caso) e de decisão 
interlocutória cabe Recurso de Agravo de Instrumento, nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC 
ou na hipótese prevista no § 1º do art. 7º da Lei nº 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), dentre outras 
menos usuais. Pois bem, atenção: da decisão que rejeita a Exceção de Pré-executividade caberá o Recurso 
de Agravo de Instrumento (com base no art. 1015, II, do CPC), pois a decisão que rejeita a exceção tem 
natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, já que a rejeição da Exceção de Pré-executividade 
implica na continuidade do processo de Execução Fiscal (ou seja, essa decisão não coloca fim ao processo 
executório). Diferentemente, da decisão que acata a Exceção de Pré-executividade, levando, por 
conseguinte, à extinção do processo de Execução Fiscal, caberá o Recurso de Apelação (com base no art. 
1009 do CPC), pois a decisão que acata a exceção tem natureza de sentença, e não de decisão interlocutória, 
já que acatar a exceção implica em terminação do processo de Execução Fiscal (ou seja, essa decisão coloca 
fim ao processo executório). Portanto, da decisão proferida em face de uma Exceção de Pré-executividade 
poderão ser interpostos o Recurso de Agravo de Instrumento ou o Recurso de Apelação: se a decisão a 
rejeitar, caberá o Agravo de Instrumento; mas, se a decisão a acatar, caberá o Recurso de Apelação. 

DICA 11 - LEGITIMIDADE ATIVA NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO RELATIVA A ICMS RECOLHIDO EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

A Ação de Repetição de Indébito deve ser proposta por aquele que suportou o ônus financeiro da tributação. 
Por isso, na hipótese de pagamento indevido de ICMS em regime de substituição tributária, o caput do art. 
10 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) prescreve, expressamente, que a legitimidade para figurar 
no polo ativo da Ação de Repetição de Indébito pertence ao SUBSTITUÍDO, e não ao substituto: “Art. 10. É 
assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da 
substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.” . Muito embora o 
substituto tenha realizado o recolhimento, o ônus financeiro da tributação foi suportado pelo substituído, 
de quem o valor do imposto foi retido, razão pela qual ele, o substituído, é que detém legitimidade 
processual para figurar no polo ativo da referida ação.  
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DICA 12 - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE (PELA 

INFRAÇÃO) EM RAZÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA 

As infrações à legislação tributária podem consistir (i) em crimes tributários (isto é, tipos penais, qualificados, 
portanto, pela legislação penal e que têm relação com a tributação), ou em (ii) infrações administrativas de 
natureza tributária, isto é, desobediência às obrigações principais ou acessórias (ou deveres instrumentais) 
de natureza tributária e que não são consideradas crimes (porque a lei penal não os tipifica). As infrações 
administrativas à legislação tributária, quando cometidas, são sancionadas por meio de uma pena 
pecuniária, isto é, por uma multa (AIIM – Auto de Infração e Imposição de Multa). Ocorre que o art. 138 do 
CTN concede uma “premiação” para aquela pessoa que, tendo cometido uma infração à legislação tributária, 
decida por se autodenunciar: “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da 
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”. 
Assim, de acordo com o art. 138 em questão, a responsabilidade pela infração – isto é, a multa – é excluída 
pela denúncia espontânea da conduta infracional, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando 
o montante do tributo dependa de apuração. É o que o direito tributário denomina denúncia espontânea. 
Dessa forma, acaso o contribuinte infrator decida por autodenunciar a sua infração, como prêmio à sua 
iniciativa poderá recolher o tributo devido (que havia deixado de recolher), acrescido de juros e correção 
monetária, sem a incidência das multas (punitiva e/ou moratória). Portanto, atenção: a denúncia 
espontânea exclui somente e tão somente as multas punitiva e moratória. O valor principal deverá ser pago 
juntamente com os juros e a correção monetária. De acordo com o dispositivo legal em questão, as multas 
são excluídas pela denúncia espontânea da infração, desde que acompanhada do efetivo pagamento do 
tributo devido, com juros e correção monetária. Nesse sentido, atenção: o benefício da denúncia espontânea 
é incompatível com o parcelamento do tributo. Nesse sentido, o STJ já decidiu, em regime de recursos 
repetitivos, que: “Tese 101: O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de 
parcelamento de débito tributário”. O instituto da denúncia espontânea também é incompatível, pois, com 
o lançamento por homologação, quando regularmente declarado pelo contribuinte, mas, pago, porém, em 
atraso. Nesse sentido é o entendimento do STJ, fixado na Súmula 360: “Súmula 360 do STJ: O benefício da 
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente 
declarados, mas pagos a destempo”. O mesmo não ocorre, porém, quando o contribuinte efetua uma 
declaração a menor, vindo, depois, a retificá-la. Nessa hipótese, terá direito ao benefício da denúncia 
espontânea, em relação ao montante que não havia sido declarado originalmente, conforme decidiu o STJ, 
em regime de recursos repetitivos: “Tese 385: A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que 
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por 
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento 
da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá 
concomitantemente”. O Parágrafo Único do art. 138 do CTN em questão prescreve, por sua vez, porém, que 
a “autodenúncia” só será efetiva se ocorrer antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. E nem 
poderia ser diferente, pois se a intenção do legislador foi premiar quem se dispuser a “confessar” a prática 
de uma infração, não haveria sentido dar o benefício àquele que só tomou essa iniciativa porque teve contra 
si iniciada uma fiscalização.  Portanto, a denúncia deve ser espontânea, isto é, antes do início de qualquer 
procedimento ou ato de fiscalização. Se apresentada após o recebimento de uma Ordem de Ação Fiscal 
(documento que dá início formal à uma fiscalização tributária) ou de qualquer outra intimação do Fisco, o 
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infrator não poderá receber a premiação prevista no caput do art. 138 do CTN, pois nesse caso a sua 
“autodenúncia” não terá sido espontânea. 

DICA 13 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

Ajuizada a Ação de Execução Fiscal, são múltiplas as possibilidades que podem ocorrer: (i) o executado pode 
não ser localizado (ii) o executado pode pagar o débito voluntariamente ou mediante expropriação de bens; 
(iii) o executado poderá garantir a execução mediante penhora de bens, depósito do valor integral do débito 
etc.; (iv) o executado pode não possuir qualquer bem passível de penhora, tornando inviável a expropriação 
de bens para a satisfação do débito; ou (v) o Fisco pode ser negligente e deixar o processo paralisado. Diante 
dessas possibilidades, que é a prescrição intercorrente? É aquela que ocorre em razão da inércia do credor 
em impulsionar a execução ou em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens que 
possam satisfazer a obrigação (itens i, iii e iv acima). Essas situações (inércia da exequente, não localização 
do executado ou de bens penhoráveis) não possuíam uma solução expressamente prevista em lei. De fato, 
a legislação era omissa, silente, em relação a esses tipos de situações.  Foi então a jurisprudência criou a 
figura da “prescrição intercorrente”, assim sumulada pelo STJ: “Súmula 314 do STJ: Em execução fiscal, não 
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo de 
prescrição qüinqüenal intercorrente”. Posteriormente à edição dessa Súmula houve uma reforma na Lei de 
Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830/80), positivando-se, no art. 40, § 4º, o referido entendimento 
jurisprudencial. Apesar da positivação do instituto da Prescrição Intercorrente no artigo de lei em questão, 
a sua aplicação aos casos concretos continuou sendo objeto de muitas controvérsias. Ocorre que toda a 
polêmica existente foi solucionada pelo STJ que, ao julgar o REsp nº 1.340.553-RS em setembro de 2018 pelo 
regime de julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese sobre como deve ser aplicado o artigo 
40 da LEF: i) o prazo de um (1) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto 
no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública 
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 
havendo, porém, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; ii) findo esse prazo 
de um (1) ano de suspensão (descrito acima) inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, 
que é de cinco (5) anos (automaticamente significa independentemente de intimação da Fazenda Pública ou 
de determinação judicial) durante o qual o processo deve aguardar arquivado na vara sem baixa na 
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 – LEF; iii) a prescrição intercorrente (descrita 
acima) é interrompida apenas com a citação do executado (ainda que por edital) ou com a efetiva constrição 
patrimonial, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora 
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. No entanto, uma vez citado o devedor e/ou realizada a 
penhora, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, para a data do protocolo 
da petição que requereu a providência frutífera; iv) findo o prazo prescricional sem a localização do devedor 
ou de bens penhoráveis, o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; e v) o magistrado, ao reconhecer a prescrição 
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram 
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 
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DICA 14 - AS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS SÃO REVOGÁVEIS A 

QUALQUER TEMPO, SALVO SE CONCEDIDAS (I) POR PRAZO 

DETERMINADO E (II) EM RAZÃO DE DETERMINADAS 

CONDIÇÕES 

Em regra, as isenções são revogáveis a qualquer tempo. Da mesma forma em que concedida por meio de lei 
estrita da entidade competente para o tributo, pode ser retirada (revogada) por meio de outra lei do mesmo 
ente. Mas essa é - atenção - a regra geral, havendo, pois, uma exceção prevista no artigo 178 do CTN: “Art. 
178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser 
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. Assim, de 
acordo com o dispositivo legal em questão, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer 
tempo (essa é a regra geral), salvo se concedida (i) por prazo certo e (ii) em função de determinadas 
condições (essa é a exceção à regra). Portanto, desse dispositivo emergem duas diferentes regras: 1ª) A 
primeira delas (regra geral) se refere às isenções concedidas por prazo indeterminado e sem a imposição de 
contrapartidas (condições): nessa hipótese, a revogação é possível a qualquer tempo, por meio de lei, 
inexistindo direito adquirido à manutenção do benefício fiscal; 2ª) A segunda delas (exceção à regra geral) 
impede a revogação de uma isenção que tenha sido concedida (i) por prazo certo e (ii) em função de 
determinadas condições (contrapartidas a serem cumpridas pelo beneficiário): nessa hipótese, a revogação 
não é possível a qualquer tempo, existindo direito adquirido à manutenção do benefício fiscal. Assim, 
quando a isenção for concedida em função de determinadas "condições" e “por prazo certo”, o seu 
beneficiário tem direito adquirido.  Atenção à conjunção “e”: são dois requisitos (condição e prazo certo). 
Logo, por força dessa exceção, enquanto mantiver as condições (contrapartidas), o beneficiário desse tipo 
de isenção tem direito adquirido durante o prazo que estipulado na lei concessiva (já que a isenção foi 
concedida em função de determinadas "condições" e “por prazo certo”). A impossibilidade de supressão das 
isenções condicionais por prazo determinado foi afirmada, inclusive, na Súmula 544 do STF: “Súmula 544 do 
STF: “Isenção tributária concedida sob condição onerosa não pode ser livremente suprimida.” 

DICA 15 - PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR 

TRIBUTÁRIO 

De acordo com o disposto no art. 184 do CTN, a dívida tributária é garantida pelo patrimônio do devedor, 
salvo em relação àqueles bens que a lei declare absolutamente impenhoráveis. E como forma de satisfação 
do crédito tributário por meio do patrimônio do devedor o legislador criou o instituto da “indisponibilidade 
de bens e direitos”, prevista no art. 185-A do CTN, cujo caput possui a seguinte redação: “Art. 185-A. Na 
hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 
legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 
direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 
promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 
supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 
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façam cumprir a ordem judicial”. De acordo com o referido dispositivo, há diferentes etapas que devem ser 
necessariamente cumpridas (sem “saltos”) para que o juiz possa, ao final, decretar a indisponibilidade de 
bens e direitos do devedor no processo de Execução Fiscal, que são: 1ª) A citação do devedor; 2ª) O não 
pagamento do débito (depois de regularmente citado); 3ª) O não oferecimento de bens à penhora (acaso 
não pague após ser regularmente citado); e 4ª) A não localização de bens penhoráveis (se não houver o 
pagamento ou o oferecimento de bens após a citação, o Estado-Fisco deve pesquisar bens penhoráveis e 
indicá-los ao Juiz). Somente após cumpridas todas essas etapas poderá então o Juiz aplicar o art. 185-A para 
fins de decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor. Pois bem: as três (3) primeiras etapas 
não oferecem qualquer dificuldade de compreensão, sendo decorrência do próprio procedimento adotado 
pelo art. 8º da Lei Federal nº 6.830/80 - Lei de Execução Fiscal , que determina seja o executado (i) citado 
para, no prazo de cinco dias, (ii) pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão 
de Dívida Ativa, ou (iii) garantir a execução fiscal. O 4º (quarto) requisito ou etapa é o que gerava maior 
controvérsia, porque o dispositivo não explica o que se deve entender como "não forem encontrados bens 
penhoráveis". Assim, seria necessário o esgotamento das diligências por parte do Fisco? De quais diligências?  
Ou bastaria que a penhora sobre  a conta bancária (BACENJud) não obtivesse êxito?  Enfim, quais são os atos 
necessários para que se considere esgotadas as diligências? Para que se considere que "não foram 
encontrados bens penhoráveis"? O tema foi pacificado pelo STJ por meio da edição da Súmula nº 560: “A 
decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento 
das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de 
constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, 
ao Denatran ou Detran”. Portanto, atenção: de acordo com o  com o STJ, a não localização de bens 
penhoráveis (exaurimento das diligências realizadas pela Fazenda Pública Exequente), que é o 4º requisito 
ou etapa necessária à decretação da indisponibilidade de bens, resta caracterizado quando houver nos autos 
prova de que: (i) foi infrutífero o pedido de constrição sobre ativos financeiros (BACENJud ); (ii) for 
comprovada pelo Fisco a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado (como, por 
exemplo, cartório de registro de imóveis), sem que tenham sido encontrados bens; e (iii) tenha o credor 
(Fisco) enviado ofícios ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN com 
pedido de informações sobre veículos em nome do devedor, sem que tenham sido encontrados bens. As 
diligências em questão são todas necessárias, isto é, o exaurimento das diligências realizadas pela Fazenda 
Pública Exequente restará caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros 
+ expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado + Denatran ou Detran; não são 
diligências alternativas, ou seja, "uma ou outra"; devem ser cumpridas todas elas, ou seja, "uma e as outras".   
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