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1. Ação Declaratória Tributária 
 

1.1. Objeto e Cabimento 
 

 A ação declaratória tributária, fundada na regra geral do 
art. 19, I, do CPC, é aquela através da qual o autor 
busca a declaração de inexistência da relação 
obrigacional tributária, ou a declaração quanto a 

determinados aspectos do referido vínculo, como, v. g. a 
possibilidade de efetuar deduções da base de cálculo, 
compensação, alíquota aplicável etc. 
 

OBS: Se o contribuinte impugna especificamente a nova alíquota, por 
confiscatória, por exemplo, não irá pedir a declaração de inexistência de 

obrigação tributária, mas de que a relação envolve, no tocante ao 
elemento de quantificação da prestação tributária, a alíquota antiga. A 
declaração, portanto, irá individualizar os limites da relação tributária, 

estabelecendo o modo de ser do vínculo. 

 

 Se toda ação mira a declaração de um direito, a ação 
declaratória é aquela em que o objetivo do autor limita-
se a tanto, não havendo falar, portanto, em execução de 
seu julgado (via de regra). 
 

 Embora configure tutela de índole tipicamente 
preventiva, cabe a ação declaratória de inexistência de 
relação tributária mesmo após a realização do 
lançamento, pois o art. 20 do CPC a admite “ainda que 
tenha ocorrido a violação do direito”. 
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OBS: alguns afirmam, em caráter minoritário, que a ação declaratória 

não poderia ser manejada na esfera tributária após a inscrição do 
crédito em dívida ativa, tendo em vista que dela não se ocupa o preceito 

do art. 38 da LEF. Tal conclusão não se justifica, à toda evidência, por 
razão simples: a ausência de menção expressa da ação declaratória no 
dispositivo aludido é, simplesmente, fruto de sua incomum utilização, 

pelo contribuinte, após o lançamento e a inscrição em dívida ativa do 
crédito fazendário inadimplido, pois o instrumento mais adequado à 
plena satisfação dos interesses do sujeito passivo, na espécie, seria a 

ação desconstitutiva (ou constitutivo-negativa), de que são exemplos a 
ação anulatória e os embargos à execução fiscal. 

 

 O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 
conferiu eficácia executiva à decisão meramente 

declaratória, quando tenha feito juízo completo a respeito 
da existência e do modo de ser da relação jurídica 
concreta. 

 
No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como 
insistir no dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia 
executiva. O art. 4o, parágrafo único, do CPC considera “admissível a 
ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito”, 
modificando, assim, o padrão clássico da tutela puramente declaratória, 
que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, portanto, o Código 
dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a 
respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta. Tem 
eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da 
norma jurídica individualizada. Não há razão alguma lógica ou jurídica, 
para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, 
até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do 
da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, 
assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição 
sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não 
um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e 
desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o 
de jurisdicional (REsp. 588202/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJ 25/02/2004, p. 123). 
 

 O citado julgado deu origem à sumula 461 da Corte 
Superior. 
 

Súmula 461 (STJ). O contribuinte pode optar por receber, por meio de 
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por 
sentença declaratória transitada em julgado. 

 
OBS: De todo modo, a ação declaratória, no seio tributário, é 
normalmente utilizada em período anterior ao lançamento (tutela 

preventiva), exatamente para que este seja realizado de acordo com os 
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limites da relação obrigacional que se pretende sejam declarados pelo 

julgador. 

 
1.2. Legitimidade 

 

 A legitimação ad causam ativa e passiva para a ação 
declaratória tributária, diz respeito aos sujeitos da 
relação obrigacional tributária objeto da lide. Se a 
declaratória tem por objeto pôr fim à incerteza jurídica, 
nos polos processuais deverão figurar aqueles em face 
de quem a coisa julgada deverá produzir efeitos. 
 

 Quem não é parte no vínculo tributário carece de 
legitimidade ad causam ordinária para discuti-lo em 
juízo, sob pena de violação ao disposto no art. 123 do 
CTN. 
 

O locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de 
responsável tributário, não tem legitimidade ativa para postular a 
declaração de inexistência de relação jurídica tributária, bem como a 
repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de Conservação e 
Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública (AgRg no REsp 
836.089, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 26/04/2011). 

 

 Nada impede o litisconsórcio ativo, quando dois ou mais 
legitimados queiram discutir juntos a relação tributária 
da qual integrem o polo passivo (como contribuinte e/ou 
responsável). 
 

 Já em relação ao polo passivo da relação processual, 
legitimidade assumirá a pessoa jurídica de direito 
público titular da competência tributária cujo exercício 
motivou a lide, salvo se houver delegado a competência 
para exigir o cumprimento da obrigação (CTN, art. 119).  
 

OBS: Assim, a entidade federativa não terá legitimidade para litigar a 

respeito de tributos de sua competência, caso tenha delegado a outra 
pessoa jurídica de direito público a capacidade tributária ativa 

respectiva, sendo esta a única a figurar na relação processual em que a 
exigência fiscal venha a ser discutida. 

 

 Em suma, a legitimidade ad causam, no processo 
judicial tributário em geral, está adstrita aos sujeitos 
envolvidos na relação material tributária em litígio, 
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pouco importando a tanto: a) que haja responsabilidade 
de terceiro pelo pagamento, decorrente de contrato; e b) 
quem seja a entidade federativa competente para legislar 
sobre determinado tributo, se, em relação a ele, tiver 
havido delegação de capacidade tributária ativa a outra. 
 

OBS: Pode haver litisconsórcio passivo necessário, quando duas 
entidades tenham competência para exigir o cumprimento da obrigação 

discutida em juízo. É o caso do ITR (imposto federal sobre a propriedade 
territorial rural), quando o município tenha optado por assumir as 

atividades de fiscalização e cobrança, na forma do art. 153, §4º, III da 
CF. Nessa situação, como a Receita Federal manterá sua competência 
supletiva (Lei nº 11.250/2005, art. 1º), deverão figurar no polo passivo 

de ação em o imposto seja questionado tanto o município optante 
quanto a União Federal.  

 
 

1.3. Interesse de Agir 
 

 Em se tratando de ação declaratória, o interesse de agir 
surge da incerteza jurídica objetiva – e não daquela que 
se encontra apenas no espírito do autor – e da existência 
do dano ou da ameaça de dano. 
 

 Para a caracterização desse interesse, 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. 
 

Em sede de ação declaratória, deve-se apontar, ainda que 
potencialmente, a repercussão do provimento judicial na esfera 
particular, sob pena de apreciação em tese do texto legal (AgRg no Ag 

927765, Min. José Delgado, DJe 14/04/2008). 
 
A propositura de ação declaratória de existência ou inexistência de 
relação jurídico-tributária é legitimada pelo fato de o contribuinte desejar 
obter a certeza sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídico-
tributária (se há ou não, em relação a ele ou ao seu caso, imunidade, não 
incidência ou isenção). Não pode versar sobre a lei em tese, e sim sobre 
fato gerador determinado. Visa a extrair do Poder Judiciário a declaração 
de que o fato realizado dá ensejo a posterior exigência tributária (REsp 

232.296-MG, Min. Nancy Andrighi, DJ 9/10/2000). 
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OBS: Já se admitiu a utilização da ação declaratória sem a prova do 

fato em que se fundaria a relação jurídica discutida, mas desde que sua 
ocorrência seja previsível. 

 
Processual. Ação declaratória. Certeza. Fato previsível ainda não 
consumado Possibilidade jurídica. É possível o exercício de ação 
declaratória visando a certeza de relação jurídica ainda não consumada 
mas previsível (REsp 256.131, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 
4/9/2000). 

 
1.4. Valor da Causa 

 

 O simples fato de se tratar de ação declaratória não 
significa que a causa não tenha conteúdo econômico, 
devendo o respectivo valor ser o da vantagem financeira 
que terá o autor com o acolhimento do pedido. 
 

1.5. Prescrição 
 

 A ação meramente declaratória, em seu modelo clássico, 
tem natureza jurídica de direito potestativo, sendo 
reputada imprescritível, ainda que o autor não tenha 
mais, a seu dispor, pretensão condenatória ou 
constitutiva. 
 

 Por tal razão, pode-se sustentar, por exemplo, que o 
contribuinte que perde o prazo legal à repetição do 
indébito tributário conserva o direito de ajuizar ação 
declaratória visando à declaração de que o recolhimento 
do tributo deu-se indevidamente. 
 

OBS: Não se pode sustentar que, nesse caso, faltaria interesse à 

propositura da declaratória, em função da norma do art. 20 CPC/2015, 
que viabiliza a ação mesmo depois da violação do direito.  
 

 A imprescritibilidade da ação declaratória encontra-se 
diretamente associada à concepção tradicional quanto 
aos efeitos do referido instrumento. Se ao provimento 
meramente declaratório for atribuída eficácia executiva, 
imputando-se ao Fisco determinado dever jurídico, em 
substituição a um mero estado de sujeição, passa a 
declaratória a se submeter à regra geral estabelecida no 
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Decreto no 20.910/32, que define a prescrição 
quinquenal das ações contra a Fazenda Pública. 

 

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a ação meramente declaratória 
é imprescritível, exceto quando também houver pretensão condenatória 
(AgRg no REsp 646899, Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2009). 

 

1.6. Lançamento na Pendência de Ação Declaratória.  
 

 O lançamento somente se torna inviável com a formação 
da coisa julgada material na ação declaratória contra o 
Fisco (e não na pendência dessa). 
 

 Para constituir o crédito tributário, a Administração 
Fiscal tem prazo decadencial de cinco anos (CTN, art. 

173), que não se interrompe ou suspende em virtude do 
ajuizamento da demanda declaratória. 
 

 Assim, a autoridade administrativa não pode, por 
qualquer razão, deixar de efetuar o lançamento – sob 
pena de responsabilidade funcional, na forma do art. 

142, parágrafo único, do CTN –, uma vez ocorrido o fato 
que, na sua visão, dá nascimento à obrigação tributária. 
 

 Mesmo que tenha sido proferida decisão liminar (CTN, 
art. 151, V) no curso do processo da ação declaratória, 
terá o Fisco de realizar o lançamento, com o que estará 
constituindo o seu crédito para “prevenir a decadência” 
(v. art. 63 da Lei nº 9.430/96). 
 

OBS: Nesse caso, como a liminar terá sido concedida antes mesmo da 

realização do lançamento, estará suspendendo a exigibilidade do crédito 
ainda a ser constituído. Não se pode conceber a figura da liminar 
impeditiva do lançamento, tampouco teria o contribuinte interesse a 

tanto, já que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário conserva 
o direito à obtenção de documento de regularidade fiscal, consistente na 
certidão “positiva, com efeitos de negativa” (CTN, art. 206). 

 
 

1.7. Efeitos da Coisa Julgada 
 

 Orientação tradicional do STF era no sentido de que 
como a coisa julgada opera-se em relação ao dispositivo 
da sentença, não acolhendo os motivos e os 



 
Apostila Ações Tributárias 2017 (1.2) – Master Juris 

Todos os direitos reservados ao autor, Mauro Luís Rocha Lopes, e ao Master Juris.  

Respeite o seu professor. Não faça cópias ilegais, nem compartilhe esse material. Faça valer a sua assinatura! 

fundamentos do decisum, não poderiam estes ser 
aproveitados para se declarar que o tributo também 
seria indevido no futuro. 
 

Súmula no 239 (STF). Decisão que declara indevida a 
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa 
julgada em relação aos posteriores.  
 
OBS: O argumento básico daqueles que defendem a adoção irrestrita do 

entendimento mencionado é o de que a ação declaratória se presta à 
declaração da existência, ou não, de relação jurídica visualizável, 
porque fundada (em tese) em fato já ocorrido. Não poderia, assim, a 

sentença declaratória ostentar normatividade prospectiva, a alcançar 
relações jurídicas futuras, pois tal equivaleria a equipará-la à decisão 

proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn). 

 

 Parece fora de propósito que o contribuinte, vitorioso na 
ação declaratória tributária, tenha de renovar, a cada 
exercício financeiro (ano civil), pretensão envolvendo a 
mesma legislação e fatos substancialmente idênticos, 
ou, ao revés, possa o mesmo, em tal situação, saindo 
derrotado na demanda original, renovar o pedido nos 
exercícios seguintes. 
 

 O Superior Tribunal de Justiça vem esposando 
entendimento de que, perdurando a situação fática 
inicial, a sentença declaratória transitada em julgado 
opera efeitos (a favor ou contra o autor) até que 
sobrevenha lei inovadora da matéria discutida na ação.  
 

Segundo precedente do Supremo Tribunal (AI 11.227) que esclarece a 
aplicação  da Súmula, quando a decisão se firma pela improcedibilidade 
da exação em razão de peculiaridades do ato de lançamento ou em razão 
de reconhecimento de prescrição, a coisa julgada ali reconhecida, é 
restrita àquele exercício. Todavia, se a conclusão for em razão de 

ilegalidade do imposto em si mesmo, ou de sua inconstitucionalidade, ou 
referir-se a tributabilidade, então, tratando-se de imposto continuativo e 
de obrigação periódica, o julgado proferido conservará sua eficácia, 
protegido sob o manto da coisa julgada (REsp 1057733, Min. Mauro 
Campbell Marques, DJe 03/08/2011). 

 
Transitada em julgado a declaração de não incidência do tributo 
questionado, por submissão à eficácia da “res judicata”, somente novo 
tratamento legal da mesma questão poderá ter efeito nas operações 
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realizadas pelo contribuinte beneficiário da favorável declaração judicial 
(REsp 81.849, Min. Milton Luiz Pereira, DJ 18/11/96). 
 

OBS: O CPC/2015 dispôs nessa linha, ao estabelecer que 
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas 
relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação 
jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado 
de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a 
revisão do que foi estatuído na sentença (art. 505, inciso I). 
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2. Ação Anulatória Tributária 

 
2.1. Objeto e Cabimento 

 

 Através da ação anulatória tributária, o autor busca a 
desconstituição do lançamento, do débito fiscal. 
Comporta um cunho declarativo, mas vai além deste, 
definindo situação jurídica inovadora, sendo 
classificada, por isso, como ação constitutiva (negativa 
ou desconstitutiva). 
 

OBS: Pela nomenclatura legal (art. 38 da LEF), trata-se de ação 
anulatória do ato declarativo da dívida; “ato declarativo da dívida” vem a 

ser aquele que resulta do procedimento de lançamento. 

 

 Embora a anulatória mais comum seja aquela que tem 
por objeto o débito fiscal, prevê o CTN, em seu art. 169, 
a ação anulatória da decisão administrativa que indefere 
pedido de restituição do indébito. 
 

OBS: O contribuinte pode, ainda, valer-se da ação anulatória para 

desconstituir decisões proferidas em processos administrativos fiscais 
que lhe desagradem, como aquelas que não reconhecem direito a 
isenção ou imunidade. 

 

 O ajuizamento de ação anulatória do débito fiscal, antes 
de exaurida a via administrativa, pressupõe renúncia à 
última ou desistência de eventual impugnação ou 
recurso nela oferecidos (LEF, art. 38, parágrafo único). 
 

OBS: O legislador, com essa norma, mostrou o desejo de evitar, na 
discussão tributária, a concomitância da instância administrativa, uma 
vez que inaugurada a judicial, pois a coisa julgada, que é atributo 

apenas da decisão judicial definitiva, faz com que esta prevaleça sobre a 
conclusão administrativa. Mas o crédito da Fazenda pode ser 

contestado administrativa e judicialmente ao mesmo tempo, desde que 
o contribuinte apresente diferentes fundamentos para cada um dos 
instrumentos, de forma que uma discussão não prejudique a outra. 

 

 Não havendo incompatibilidade absoluta de competência 
e de procedimento, o pedido anulatório da dívida fiscal 
pode ser cumulado com o de declaração de inexistência 
de obrigação tributária da mesma natureza.  
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OBS: A jurisprudência já validou até mesmo a cumulação de pedidos 

anulatório e de repetição do indébito em face de dois entes públicos 
distintos, ambos exigindo tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. 

Nesse caso, como o contribuinte já havia recolhido o tributo a um deles, 
formulou pedido desconstituivo em face do outro, que lhe exigia o 
pagamento, e, subsidiariamente, pedido condenatório – restituição – 

contra o primeiro, tendo sido validado o trânsito do processo pelo 
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 639565, Rel. Min. Castro Meira). 
 

 O rito a ser seguido pela ação anulatória tributária, em 
regra, é o comum (ordinário), mas é possível, ainda, que 
tais ações submetam-se ao rito sumário ou até mesmo 
ao rito dos Juizados Especiais Federais, em razão do 
valor da causa (Lei no 10.259/2001). 
 

 A exigência do depósito do montante do tributo 
questionado, estabelecida na LEF (art. 38, caput) como 
pressuposto da ação anulatória, é descabida e já foi 
repelida pelo extinto TFR, em sua Súmula no 247, e pelo 

STF, que tornou vinculante a orientação de que é 
inconstitucional a exigência de depósito prévio como 
requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 
pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário 
(Súmula Vinculante no 28). 
 
 

2.2. Legitimidade 
 

 A legitimação ad causam passiva e ativa na anulatória 
diz respeito aos sujeitos da relação obrigacional 
tributária que deu ensejo ao lançamento que se 
pretende desconstituir.  
 

OBS: Vale, portanto, o que já foi estudado quando tratada a 
legitimidade para a propositura da ação declaratória tributária (item 

1.2.). 

 

 O contribuinte que transferiu o ônus econômico da 
tributação a terceiro não perde legitimidade para buscar 
a anulação do débito pertinente ao imposto indireto, já 
que a norma do art. 166 do CTN restringe-se aos casos 
em que o tributo foi recolhido e se pretende sua 
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repetição, como forma de se coibir o enriquecimento 
ilícito. 

 
O contribuinte de direito, ainda que não seja aquele que suportou o ônus, 
tem legitimidade e interesse em anular o lançamento, se errôneo. A prova 
de que fala o art. 166 do CTN só tem valia em ação de repetição (REsp. 

no 53.090/SP, 2a Turma, Rel.a Min.a Eliana Calmon, DJ 1/8/2000, 
p. 217). 

 
 

2.3. Interesse de Agir 
 

 O interesse que autoriza a propositura da ação 
anulatória do débito fiscal surge com o lançamento 
tributário, já que este constitui o crédito (CTN, art. 142) 
que dela é objeto. 
 

OBS: como já estudado, ocorrido o fato gerador (e, portanto, inaugurado 
o vínculo obrigacional tributário), mas ainda não realizado o 
lançamento, as ações tipicamente adequadas à defesa dos interesses do 

sujeito passivo da relação tributária são as de tutela preventiva, como a 
declaratória e o mandado de segurança preventivo. 

 
 

2.4. Anulatória e Execução Fiscal 
 

 O ajuizamento de ação anulatória do débito fiscal não 
impede a Fazenda Pública de promover-lhe a cobrança, 
através da ação de execução fiscal (CPC, art. 784, § 1o), 
salvo quando o contribuinte obtiver a suspensão da 
exigibilidade do crédito, através de uma das hipóteses 
do art. 151 do CTN. 
 

 Portanto, proposta ação anulatória do débito tributário, 
não só pode o Fisco executá-lo em juízo, como deve 
assim proceder, sob pena de, expirado o prazo contido 
no art. 174 do CTN, ver extinto o seu crédito pela 
prescrição, já que o mero ajuizamento da ação 
anulatória não interrompe nem suspende o prazo 
prescricional tributário. 
 

 Gravitando em torno do mesmo crédito ação de 
conhecimento anulatória e ação de execução fiscal, 
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estará caracterizada a conexão, diante da possibilidade 
de decisões conflitantes (CPC, art. 55, §2º, I e §3º). 
 

OBS: Se não fosse assim, seria de se admitir que o contribuinte, 

vitorioso no juízo em que apreciada a anulatória, pudesse ver seus bens 
executados em juízo diverso, perante o qual tramite executivo tendo por 
objeto o mesmo débito... 

 

 É possível ainda que haja relação de continência entre a 
execução fiscal e a anulatória, bastando que o débito 
objeto de uma seja mais abrangente que o da outra; 
ainda assim se impõe a reunião dos feitos, pelo mesmo 
motivo (possibilidade de decisões conflitantes a respeito 
do débito comum a ambas as ações). 
 

 Na existência de juízo especializado em execução fiscal, 
haverá competência absoluta, sem espaço para a 
aplicação das regras sobre conexão (CPC, art. 54). 
 

O STJ entende  pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal  e 
ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o  juízo  em  
que  tramita  esta  última não é Vara Especializada em Execução  Fiscal,  
nos  termos consignados nas normas de organização judiciária (REsp 

1.587.337, Min. Herman Benjamin, DJe 01/06/2016). 
 

A reunião de ações, por conexão, não é possível quando implicar em 
alteração de competência absoluta (AgRg no Ag 1.385.227, Min. 
Benedito Gonçalves, DJe de 26/10/2012). 

 

 Quando se revelar inviável a reunião das ações em 
questão, recomendável será sempre que o juízo 
suspenda o andamento do executivo, depois de 
garantido, até que decidida definitivamente a anulatória 
pelo outro. 
 

 A jurisprudência valida a propositura de ação anulatória 
mesmo estando a execução fiscal em curso e já 
superado o prazo para embargá-la. 
 

Discute-se nos autos o cabimento de ação declaratória em que se intenta 
desconstituir o título executivo, ante o excesso de execução, bem como a 
ocorrência da preclusão, quando não opostos os embargos à execução. 
Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que, no curso 
do processo de execução, não há impedimento a que seja ajuizada ação 
tendente a desconstituir o título em que aquela fundamenta-se. Todavia, 
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carecendo a ação da eficácia própria dos embargos, a execução 
prosseguirá, salvo se admitida a antecipação de tutela, desde que 
preenchidos os requisitos básicos da fumaça do bom direito e do perigo 
na demora, o que ocorreu in casu. Conforme iterativos precedentes desta 
Corte, a não oposição dos embargos à execução não acarreta a preclusão, 
porquanto esta opera dentro do processo, não atingindo outros que 
possam ser instaurados, o que é próprio da coisa julgada material (AgRg 
no AREsp 31.488, Rel. Min. Humberto Martins, 2011). 
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3. Ação Consignatória Tributária 

 
3.1. Objeto e Cabimento 

 

 A ação de consignação tem natureza de ação 
declaratória, porquanto a pretensão do autor é a de que 
o juiz declare que o depósito efetuado em consignação 
extinguiu o seu débito.  
 

 Funda-se consignatória tributária no direito à quitação 
de que é titular o sujeito passivo da obrigação tributária, 
que poderá ajuizá-la nas hipóteses expressamente 
previstas no art. 164 do CTN. 
 

 Através dela, busca-se efetuar o pagamento em juízo, 
uma vez que: a) o Fisco recuse o recebimento da 
prestação tributária, subordinando-o ao recebimento de 
outra prestação (relativa a tributo ou a multa) ou ao 
cumprimento de obrigação acessória, com ou sem 
fundamento legal (CTN, art. 164, I e II); ou b) duas ou 
mais pessoas jurídicas exijam tributo idêntico sobre um 
mesmo fato gerador (CTN, art. 164, III). 
 

OBS: No primeiro caso, embora o legislador tenha procurado arrolar 

casos específicos de não recebimento da prestação tributária pelo Fisco, 
tem-se que qualquer que seja o motivo da recusa, caberá ação 

consignatória tributária. Assim, mesmo sem previsão expressa no art. 
164 do CTN, o STJ já entendeu que não há qualquer vedação legal a que 
o contribuinte lance mão da ação consignatória para ver satisfeito o seu 
direito de pagar corretamente o tributo quando entende que o Fisco está 
exigindo prestação maior que a devida (REsp. 505460/RS, 1a Turma, 

Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, DJ 10/05/2004, p. 172). 
 

 A Administração Fiscal se recusa a receber a prestação 
tributária não apenas em casos de valor a menor – 
embora sejam os mais comuns –, mas em outros, a 
seguir exemplificados: i) cobrança simultânea e através 
do mesmo documento de dois tributos, pretendendo o 
contribuinte recolher apenas um deles, caso típico do 
IPTU e de determinadas taxas que oneram o proprietário 
do imóvel (v.g., taxa de coleta domiciliar de lixo), quando 
a guia de pagamento é única, contendo valor global, 
sendo rejeitado pelo Banco o pagamento parcial; ii) 
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subordinação do pagamento do tributo relativo a um 
determinado exercício ao pagamento do tributo 
incidente no exercício anterior e ainda pendente; iii) 
criação de embaraços ao recebimento da prestação, a 
dificultar ou onerar de tal forma a atividade de 
pagamento do tributo que a situação possa ser 
equiparada à de recusa de recebimento. 
 

 A outra hipótese de cabimento da ação consignatória 
tributária é a de exigência, por mais de uma entidade 
tributante, de tributo idêntico sobre o mesmo fato 
gerador. 
 

 Nesse último caso, o consignante, efetuando o depósito 
do tributo de maior valor e indicando a qual entidade 
entende deve se dirigir o pagamento, requererá a citação 
dela – com quem dividirá o polo ativo – e da(s) outra(s) 
fazenda(s) interessada(s), a fim de que, no polo passivo, 
participe(m) da lide e venha(m) a suportar os efeitos da 
decisão judicial que identifique o real credor da 
prestação.  
 

 Naturalmente, a imposição dos encargos da 
sucumbência, ao final, deverá observar quem foi 
vencido, não sendo o caso do autor, quando a sua 
escolha de credor tiver sido acolhida pelo juízo.  
 

OBS: A sistemática imposta pelo CPC para esse caso é diversa. Diz o 

art. 548, inciso III, que comparecendo os réus, o juiz declarará efetuado 
o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr 
unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento 

comum. 

 

 Sendo lícito apenas um dos créditos, mas estando o(s) 
outro(s) garantido(s) por depósito integral, a 
exigibilidade de todos ficará suspensa (CTN, art. 151, II) 
até que a sentença defina qual deverá ser satisfeito. 
 

OBS: Há, em doutrina, quem afirme que a expressão “tributo idêntico”, 

constante do inciso III do art. 164 do CTN, só permitiria que dois 
Estados ou dois Municípios (além do Distrito Federal, em qualquer 
caso) fossem réus em ação consignatória tributária, pois só eles 

poderiam cobrar tributos idênticos – exemplos: ICMS de um Estado x 
ICMS de outro Estado; ISS de um Município x ISS de outro Município.  
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OBS: A tese é por demais restritiva, já que é nítida a possibilidade de 
conflitos envolvendo tributos de competência de entidades situadas em 

distintos planos federativos – por exemplo, ITR (federal) x IPTU 
(municipal); ICMS (estadual) x ISS (municipal); IPI (federal) x ISS 
(municipal); ITBI (municipal) x ITD (estadual).  

 
OBS: Assim, é perfeitamente possível entender a expressão “tributo 
idêntico” como atinente à natureza jurídica específica dele, de forma a 

possibilitar a discussão em consignatória tributária de questões 
envolvendo o sujeito passivo tributário e entidades que estejam dele 

exigindo o pagamento de, por exemplo, dois impostos – tributos 
idênticos, no que toca à natureza específica – sobre o mesmo fato 
gerador. O STJ parece inclinar-se nessa direção, pois no AgRg no REsp 

1538357 decidiu questão em que se confrontavam o Estado de Minas 
Gerais (exigindo ICMS) e o Município de Belo Horizonte (exigindo ISS) 

em consignatória movida por contribuinte que fornecia a 
estabelecimentos hospitalares soluções e emulsões enterais e parentais 
(Rel. Min. Humberto Martins, DJe DJe 14/09/2015). 

 
 

 Pode-se afirmar que a propositura da ação consignatória 
tributária, pelo contribuinte, importa em 
reconhecimento da existência do crédito tributário, disso 
resultando a interrupção da prescrição, na forma do art. 
174, parágrafo único, IV, do CTN. 
 

O ajuizamento de ação consignatória em pagamento de prestação 
escolar, em que se discute apenas o valor destas (quantum debeatur), 
interrompe o curso do prazo prescricional da respectiva ação de cobrança, 
porquanto implica o reconhecimento inequívoco, por parte da devedora, 
do direito da credora relativo às prestações reclamadas (an debeatur) 
(REsp121.921-SP, 3a Turma, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 
4/9/2000, p. 147). 

 

 Se o contribuinte pretende se valer de parcelamento 
para quitar o seu débito fiscal, não pode pretender 
cumpri-lo através de depósitos em consignação. Ou 
discute o tributo em juízo através da ação de 
consignação, ou aceita as condições impostas pela 
Administração tributária para obter o benefício aludido, 
realizando os pagamentos parciais adequadamente.  

 
A ação consignatória, que é de natureza meramente declaratória, tem por 
objetivo apenas liberar o devedor de sua obrigação com a quitação de seu 
débito, por meio de depósito judicial, quando o credor injustificadamente 
se recusa a fazê-lo. Recolher parceladamente o valor do débito fiscal na 
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seara da ação consignatória é desviar-se da finalidade por ela 
pretendida (AgRg no REsp 1397419, Min. Humberto Martins, DJe 
10/02/2014 

 

 Também não pode o contribuinte se vale da consignatória para 

buscar compensação tributária. 
 
A ação de consignação em pagamento não é via processual adequada 
para obter a compensação de débito tributário com créditos estampados 
em precatório (AgRg no AREsp 29214, Min. Benedito Gonçalves, DJe 

15/06/2012). 
 
 

3.2. Rito 
 

 Por ausência de disposição específica no CTN, o rito a 
ser seguido nas ações consignatórias tributárias será o 
previsto genericamente no CPC, artigos 539 a 548. 

 

 Há que se fazer, todavia, algumas ressalvas, a fim de 
melhor adaptar o procedimento aludido a determinadas 
premissas tributárias inescusáveis. 
 

 As previsões dos parágrafos do art. 539 – depósito 
extrajudicial com notificação do credor para 
recebimento, ostentando a não recusa por escrito o 
efeito de liberação da obrigação – não pode ser aplicada 
à consignatória tributária, porque a extinção do crédito 
tributário dependerá sempre de sentença transitada em 
julgado, dando pela procedência do pedido, na forma 
dos artigos 156, VIII, e 164, § 2º, do CTN. 
 

 No campo tributário, portanto, deverá o autor efetuar o 
depósito e ajuizar a ação consignatória – juntando à 
peça inicial o comprovante respectivo –, requerendo a 
citação da Fazenda Pública para oferecer resposta, 
seguindo o processo, a partir daí, os trâmites normais 
até sentença. 
 

 A previsão do art. 541 do CPC é também inaplicável à 
consignatória tributária, sob pena de se configurar 
moratória não prevista em lei fiscal específica. 
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Não se pode permitir que o contribuinte ou responsável tributário, por 
estar em juízo, seja agraciado com mais 5 dias para adimplir o tributo, só 
porque ajuíza ação consignatória em pagamento, porquanto, diretamente, 
estar-se-ia criando distinção vedada pela Constituição Federal (art. 150, 
inciso II, da Constituição Federal), além de estar-se estabelecendo 
espécie de moratória tributária, de caráter geral, sem previsão legal 
(AgRg no REsp 1365761, Rel. Min Benedito Gonçalves, DJe 
17/06/2015). 

 

 No caso em que o réu alegue a insuficiência do depósito, 
a parte autora poderá complementá-lo em dez dias 
(arcando com os consectários da mora, se já tiver havido 
o vencimento), na forma do art. 545.  
 

 De outra sorte, a entidade ré poderá levantar, desde 
logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente 
liberação parcial do autor, prosseguindo o processo 
quanto à parcela controvertida (§1º do mesmo art. 545). 

 
3.3. Legitimidade 

 

 Segundo o CTN (art. 164, caput), legitimado a consignar 
judicialmente a importância do crédito tributário será 
exclusivamente o sujeito passivo. 
 

OBS: Há quem sustente que o terceiro, que tenha interesse no 
pagamento do crédito tributário, também goza de legitimidade para 

propor a consignatória tributária, com fundamento no art. 539 do CPC. 

 
OBS: A legitimidade ampla extraída do CPC é genérica e deve ser 

superada pela previsão específica contrária do CTN (art. 164, caput). 
Lembre-se que a jurisprudência não tem permitido a quem não figura 
no vínculo obrigacional tributário discuti-lo em juízo, através dos típicos 

instrumentos de iniciativa do sujeito passivo, entre os quais se 
enquadra a consignatória tributária. 
 

 Legitimado a figurar no polo passivo da ação 
consignatória tributária será o credor da prestação, ou 
seja, o sujeito ativo da relação obrigacional 
correspondente.  
 

 A recusa do banco no recebimento da prestação que, por 
imposição da Administração, nele deve ser quitada, não 
afasta a legitimidade do Fisco para responder ao pedido 
do consignante. 
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O fato de o estabelecimento bancário, que é autorizado pelo Fisco a 
proceder à arrecadação tributária, negar-se a fazê-lo por motivos alheios 
à vontade do órgão estatal não é suficiente, por si só, para afastar a 
Fazenda estadual do polo passivo da ação de consignação em 
pagamento (REsp 48518, Min. Adhemar Maciel, DJ 22/2/99, p. 89). 
 

3.4. Competência 
 

 Competente para processar e julgar a ação consignatória 
tributária será o juízo do foro do local em que deve ser 
efetuado o pagamento, a teor do art. 540 do CPC.  
 

 Assim, por aplicação direta das regras dos artigos 159 e 
127 do CTN, competente será o juízo do foro do 
domicílio tributário do sujeito passivo. 
 

 
3.5. Consignatória, Depósito e Execução Fiscal 

 

 O depósito efetuado em consignação judicial somente 
suspenderá a exigibilidade do crédito tributário se for 
integral, isto é, correspondente ao valor exigido pelo 
Fisco, de acordo com o disposto no art. 151, II, do CTN. 
 

 Assim, apenas nas hipóteses em que a discussão na 
ação consignatória não se prenda ao valor do crédito 
tributário, este ficará com a sua exigibilidade suspensa, 
uma vez que depositado o seu montante integral. 
Perfeito exemplo disso se dá quando duas ou mais 
fazendas estejam exigindo tributo sobre o mesmo fato 
gerador, desde que o consignante deposite quantia 
correspondente ao crédito de maior valor. 
 

 Não sendo o caso de depósito integral do montante 
exigido pelo Fisco, manterá o crédito, em princípio, sua 
plena exigibilidade, em nada afetada pelo ajuizamento 
da consignatória tributária. 
 

OBS: Poderão, portanto, coexistir as ações de consignação em 
pagamento e de execução fiscal, tendo por objeto o mesmo crédito 

tributário, caso em que serão reputadas conexas (CPC, art. 55, §2º, I). 
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3.6. Efeitos da Sentença 

 

 Por disposição expressa do CTN, a consignação só pode 
versar sobre o crédito que o consignante se propõe a 
pagar (art. 164, § 1º).  
 
OBS: Não caberá, portanto, pedido complementar, como, por 

exemplo, para que se declare que a partir da sentença, as 
prestações futuras do tributo devam ser pagas dessa ou daquela 
forma. 

 

 Julgada procedente a pretensão consignatória, o juiz 
proferirá sentença declarando a extinção da obrigação e 
determinará a conversão da importância consignada em 
renda da Fazenda Pública (CTN, art. 164, §2º, parte 
inicial). 
 

 Julgada improcedente a consignação no todo ou em 
parte, o crédito haverá de ser cobrado – se já não o 
estiver sendo – com atualização monetária e acrescido 
de juros de mora, sem prejuízo da penalidade aplicável 
(CTN, art. 164, § 2º, parte final). 
 

 Se a sentença concluir pela insuficiência do depósito, 
deve determinar o montante devido e valerá como título 
executivo, facultado ao credor promover-lhe o 
cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se 
necessária (CPC, art. 545, §2º). 
 

OBS: nesse caso, nada impede o procurador fazendário de optar pela 
inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. 
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4. Mandado de Segurança Tributário 
 

4.1. Objeto e Cabimento 
 

 Remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, 
o mandado de segurança, no campo tributário, é 
instrumento adequado a que o sujeito passivo fiscal se 
proteja contra atos de autoridades que violem ou 
ameacem violar direito subjetivo seu. 
 

 É chamada de ação de natureza mandamental, pois a 
pretensão do impetrante resume-se em uma ordem (um 
enunciado mandamental) dirigida a uma autoridade 
pública para que cesse a ofensa ao bem jurídico 
protegido. 
 

OBS: mas a sentença mandamental poderá ter conteúdo dispositivo 
declaratório, constitutivo ou condenatório, do que seriam exemplos, 
respectivamente, a declaração do direito de realizar compensação, a 

anulação de débito fiscal e a determinação para emissão de certidão 
negativa. 

 

 O rito do MS está estabelecido na Lei no 12.016/2009 
(com aplicação subsidiária do CPC). 
 

 MS não comporta dilação probatória, tendo o seu 
cabimento condicionado à existência de direito líquido e 
certo, ou seja, direito escorado em fatos evidenciados de 
plano, mediante prova pré-constituída. 
 

Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado 
de segurança (STF, Súmula 625). 

 

 A complexidade dos fatos, à evidência, também não 
exclui a utilização do mandado de segurança, bastando 
que todos se encontrem comprovados de plano.  
 

 Constatada a inexistência de direito líquido e certo, 
condição específica e constitucional da ação, o caso será 
de carência de ação a ensejar a extinção do processo 
sem a apreciação do mérito, devendo o julgador denegar 
a segurança, de acordo com a determinação do art. 6o, 
§ 5o, da Lei no 12.016/2009. 
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 Tal decisão não impedirá a propositura de ação pelo rito 
ordinário ou até mesmo de novo mandado de segurança, 
instruído com novas provas, se o prazo de cento e vinte 
dias (art. 23 da nova lei) ainda estiver em curso (Lei nº 
12.016/2009, art. 6º, §6º e art. 19). 
 

 As lides tributárias revelam, em sua ampla maioria, 
questões puramente de direito, do que resulta ser o 
mandado de segurança remédio largamente utilizado 
pelos contribuintes. 
 

OBS: Objeto do mandado de segurança tributário será o ato, comissivo 
ou omissivo, praticado pelo agente fiscal, que se revele ilegal ou 

abusivo. Exemplos de atos passíveis de ataque na via mandamental 
são: i) lançamento; ii) autuação fiscal, com aplicação de penalidades; 
iii) decisão rejeitando a impugnação oferecida na via administrativa; iv) 

decisão negando provimento ao recurso administrativo fiscal; v) 
inscrição em dívida ativa; vi) decisão negando direito a benefícios fiscais 
como isenção, imunidade, remissão, anistia etc.; vii) negativa de 

expedição de certidão negativa de débitos fiscais. 
 

 A Lei nº 12.016/2009 prevê, em seu art. 5º, inciso I, a 
vedação de concessão de mandado de segurança quando 
se tratar de ato de que caiba recurso com efeito 
suspensivo, independentemente de caução. 

 

 Na esfera tributária, todavia, a restrição em questão não 
opera efeito, pois a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 
6.830/80) contém disposição no sentido de que a opção 
pela via judicial implica automática renúncia ou 
desistência da discussão administrativa envolvendo o 
ato impugnado.  

 
OBS: na verdade, as reclamações e os recursos administrativos 
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, por força do que 

preceitua o art. 151, inciso III, do CTN. Assim, em princípio, somente 
após a constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, encerrado 

o contencioso administrativo, poderia o contribuinte se valer do 
mandado de segurança para atacar o ato fiscal. Ocorre que o parágrafo 
único do art. 38 da LEF estabelece que o manejo da via judicial, pelo 

contribuinte, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto. Sendo assim, 

nada impede o contribuinte de impetrar mandado de segurança contra 
ato fiscal do qual caiba recurso com efeito suspensivo – ainda que este 
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já tenha sido por ele oferecido –, pois tal proceder faz presumir a 

renúncia tácita à discussão tributária no âmbito administrativo. 
 

 A impetração pode assumir caráter preventivo, com 
fundamento na máxima constitucional de que a lei não 
pode excluir da apreciação do Judiciário lesão ou 
ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).  
 

 O art. 1º da Lei do Mandado de Segurança esclarece ser 
cabível o instrumento para prevenir violação a direito 
líquido e certo, quando demonstrado o justo receio de 
sofrê-la. 
 

OBS: É claro que o justo receio a que se referiu o legislador não deve ser 

relacionado ao mero julgamento subjetivo por parte do interessado na 
impetração concluindo pelo risco de sofrer coação indevida. A ameaça 
que autoriza o cabimento do mandamus preventivo há de ser real e 

objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao 
menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato 

(ou a se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir).  
 

 Em matéria tributária, quando tem por objeto afastar a 
cobrança do tributo e suas consequências (ajuizamento 
da execução fiscal, inscrição em cadastro de devedores 
inadimplentes, indeferimento de pedido de certidão 
negativa etc.), motivo suficiente a ensejar o cabimento 
do mandado de segurança preventivo é a ocorrência do 
fato que o Fisco reputa gerador da obrigação tributária, 
porquanto, nesse caso, sendo a atividade de lançamento 
obrigatória e indeclinável, sob pena de responsabilidade 
funcional da autoridade que se omitir (CTN, art. 142, 
parágrafo único), patente se mostrará o receio do 
contribuinte em que se consume a lesão. 
 

OBS: Por tal razão, é plenamente viável a impetração preventiva em 
relação aos tributos submetidos a lançamento por homologação, 

quando o contribuinte, após a ocorrência do suposto fato gerador, 
deseja evitar os prejuízos que a lavratura de auto de infração por ter 
agido em desconformidade com exigência administrativa que reputa 

ilícita possa lhe causar. 

 

 Ausente a prova da efetiva ameaça a direito, o mandado 
de segurança esbarrará na vedação da impetração 
contra lei em tese, sumulada pelo STF (Súmula no 266). 
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 O mandado de segurança preventivo, impetrado logo 
após a ocorrência do fato gerador – que dá nascimento à 
obrigação tributária –, aproveita-se como repressivo a 
partir do momento em que a autoridade fiscal realiza a 
atividade de lançamento, constituindo o crédito 
tributário, cuja anulação passa a ser o objetivo do 
contribuinte impetrante.  
 

 Não cabe, assim, mandado de segurança contra parecer, 
decreto ou outros comandos abstratos, e sim contra os 
atos que aplicaram ao caso concreto as normas 
daqueles emanados.  
 

 Até pouco tempo o contribuinte não podia impetrar MS 

para reaver quantias vertidas ao erário, pois o mandado 
de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e 
não produz efeitos patrimoniais, em relação a período 
pretérito, nos dizeres respectivos das Súmulas 269 e 271 
do STF. 
 

 Entretanto, o STJ valida o uso de pretensão meramente 
declaratória do direito à compensação tributária – 
espécie de repetição do indébito – em sede mandamental 
(Súmula 213). 
 

 Do mesmo modo, o STJ já aplicou a Súmula 461 ao 
mandado de segurança, na qual afirma que o 
contribuinte pode optar por receber, por meio de 
precatório ou por compensação, o indébito tributário 
certificado por sentença declaratória transitada em 
julgado. 
 

 Se é assim, na impede o contribuinte de impetrar MS 
pedindo o reconhecimento de seu direito de realizar 
compensação tributária por ter recolhido indevidamente 
tributo aos cofres públicos, e, na fase de cumprimento 
de sentença que lhe seja favorável, optar por receber 
através de precatório  
 
 

OBS A Corte Especial do STJ, em julgado recente, direcionou-se no 
sentido de que os efeitos financeiros da concessão de ordem 

mandamental devem retroagir à data do ato impugnado, violador do 
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direito líquido e certo, pois seriam mera consequência da anulação. A 1ª 

Seção do mesmo tribunal ratificou posteriormente essa orientação. 
 

Quanto aos efeitos patrimoniais da tutela mandamental, sabe-se que, nos 
termos das Súmula 269 e 271 do STF, caberia à parte impetrante, após o 
trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, ajuizar nova 
demanda de natureza condenatória para reivindicar os valores vencidos 
em data anterior à impetração do pedido de writ; essa exigência, 
contudo, não apresenta nenhuma utilidade prática e atenta contra os 
princípios da justiça, da efetividade processual, da celeridade e da 
razoável duração do processo, além de estimular demandas 
desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo 
tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive 
honorários sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à 

procedência. Esta Corte Superior, em julgado emblemático proferido pelo 
douto Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação de que, nas 
hipóteses em que o Servidor Público deixa de auferir seus vencimentos, 
ou parte deles, em face de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, os 
efeitos financeiros da concessão de ordem mandamental devem retroagir 
à data do ato impugnado, violador do direito líquido e certo do 
impetrante, isso porque os efeitos patrimoniais do decisum são mera 
consequência da anulação do ato impugnado que reduziu a pensão da 
Impetrante, com a justificativa de adequá-la ao sub-teto fixado pelo 
Decreto 24.022/2004, daquela unidade federativa (EREsp 

1.164.514/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 
julgado em 16/12/2015, DJe 25/2/2016). 
 
Esta Corte, na esteira das Súmulas 269 e 271 do STF, possuía 
entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente 
produz efeitos financeiros a partir da data da sua impetração, podendo o 
impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária. Em 
recente julgado, a Corte Especial deste Tribunal se manifestou no sentido 
de que “os efeitos financeiros da concessão de ordem mandamental 
devem retroagir à data do ato impugnado, violador do direito líquido e 
certo do impetrante. Isso porque os efeitos patrimoniais do decisum são 
mera consequência da anulação do ato impugnado”. Considerando que 
os efeitos financeiros da concessão da ordem em mandado de segurança 
são mera consequência da anulação do ato atacado, aqueles devem 
retroagir à data da publicação das Portarias n. 3210, 3211 e 3212. 
Mandado de segurança concedido para, reconhecida a ocorrência da 
prescrição da pretensão sancionadora da Administração, declarar a 
nulidade das Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, do Ministério da Justiça, 
publicadas no DOU – Seção 2 – de 12/10/2013, reintegrar os 
impetrantes nos cargos anteriormente ocupados e restaurar o status quo 
ante, inclusive com retroação dos efeitos patrimoniais até a data da 
publicação dos referidos atos administrativos (MS 20553 / BA, 1ª Seção, 
Min. Gurgel Faria, DJe 27/09/2016). 
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OBS: a virada da jurisprudência deve ser aplaudida, pois se trata de 

medida saudável, que ajuda a aliviar o excesso de processos nos 
tribunais e foros em geral.  Não fazia sentido que o vencedor no 

mandado de segurança tivesse que, em muitos casos, ajuizar ação de 
rito comum para cobrar verbas anteriores à data da impetração, quando 
o resultado dessa nova demanda não podia ser outro que não a 

procedência do pedido em virtude da impossibilidade de rediscussão da 
questão de fundo (eficácia preclusiva da coisa julgada formada no MS). 
 

 Dispõe o art. 23 da Lei no 12.016/2009 que o direito de 
requerer mandado de segurança extinguir-se-á 
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, 
pelo interessado, do ato impugnado. 
 

 O prazo de 120 dias é, assim, pressuposto específico de 
cabimento da ação de mandado de segurança, sem o 
qual o interessado terá que se valer, para a proteção de 
seu direito, de remédio processual comum (via 
ordinária). 
 

 O STF entende que se trata de um prazo decadencial e 
que a previsão dele em lei não ofende a Constituição. 
 

Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a 
impetração de mandado de segurança. 

 

OBS: a sentença que extingue o processo do mandado de segurança em 
razão da expiração do prazo legal de 120 dias não alcança o mérito, ou 

seja, a relação de direito material embutida na lide. A coisa julgada, 
nesse caso, diz respeito apenas à negativa de utilização do mandado de 
segurança, já que o decurso do prazo fulmina exclusivamente a 

utilização de específica forma de exercício do direito, não o direito 
material que se pretendeu proteger através do mandamus. 

 

 Sendo repressivo o mandado de segurança, o termo 
inicial do prazo examinado é a data da ciência, pelo 
interessado, do ato coator a ser impugnado em juízo. 
Sobre o tema, decidiram os tribunais que: 

 
OBS: No seio tributário, podem ser vislumbrados vários marcos iniciais, 

como a ciência do auto de infração, da decisão proferida em processo 
administrativo, da inscrição em dívida ativa etc.  

 
OBS: Vale lembrar os termos da Súmula no 430 do Supremo Tribunal 
Federal, anotando-se que pedido de reconsideração na via 
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. 
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Não fosse assim, o contribuinte poderia manipular livremente o prazo 

legal, apresentando pedidos de reconsideração sucessivos. A súmula 
não deve ser invocada, naturalmente, quando houver previsão na 

legislação de pedido de reconsideração, figurando este expressamente 
como recurso administrativo com efeito suspensivo.  
 

 Em se tratando de mandado de segurança preventivo, 
não há que se falar em prazo para impetrar o mandado 
de segurança, exatamente porque o ato fiscal sequer foi 
praticado. 
 

 Quando a impetração se dirigir contra omissão, a lesão 
se renovará a cada dia em que o agente público se 
mantiver inerte, iniciando-se diariamente, então, um 
novo prazo para impetrar o MS. 

 
OBS: o Supremo Tribunal Federal, no entanto, adota entendimento de 

que a decadência também é aplicável às impetrações voltadas contra 
ato omissivo, quando houver, na lei, prazo específico para sua prática. 
 
Mandado de segurança. O prazo para a impetração tem início a partir do 
transcurso do lapso estabelecido em lei para a prática do alegado ato 
omissivo. Acolhimento de preliminar de decadência (STF, MS no 20475, 

Rel. Min. Octavio Galloti, DJ 24/5/85). 
 

Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade 
impetrada (...) começa a correr o prazo de 120 dias, para impetrar 
mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração. 
Decadência verificada. Mandado de segurança não conhecido ( STF, MS 
no 23126/DF, Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 8/9/2000, p. 6). 

 
OBS: assim, por exemplo, quando o contribuinte quiser se insurgir 

judicialmente contra eventual omissão da Administração Pública na 
apreciação de seu requerimento de expedição de certidão negativa de 
débito (CND), deverá impetrar o mandado de segurança nos cento e 

vinte dias que se seguirem ao término do prazo que o agente fiscal tinha 
para expedir ou recusar justificadamente o fornecimento do documento 

– que é de dez dias, de acordo com a previsão do parágrafo único do art. 

205 do CTN. 
 

 
4.2. Legitimidade ativa 

 

 Legitimado a impetrar mandado de segurança tributário 
será o sujeito passivo do vínculo obrigacional a que se 
refere o ato impugnado, portanto, o titular do direito 
supostamente violado. 
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OBS: Através do writ não é possível a defesa de direito difuso, uma vez 

que o mandado de segurança não substitui a ação popular (Súmula no 
101 do STF). 

 

 Ao permitir expressamente, em seu art. 1o, que pessoas 
físicas e pessoas jurídicas impetrem mandado de 
segurança, a Lei nº 12.016/2009 deve ser interpretada 
como a abarcar nesse permissivo também as 
universalidades reconhecidas por lei, tais como massa 
falida, espólio, condomínio, dotadas que são da 
chamada personalidade judiciária.  
 

 Prevê ainda a Lei nº 12.016/2009 que quando o direito 
ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer 
delas poderá requerer o mandado de segurança (art. 1º, 
§3º).  
 

OBS: havendo comunhão no direito, a lesão a este desperta o interesse 

processual e a legitimidade de qualquer de seus titulares. Por exemplo, 
havendo condomínio na propriedade de imóvel, qualquer dos 

coproprietários pode impetrar sozinho mandado de segurança contra a 
incidência, sobre o bem comum, de tributo (como o IPTU) que repute 
descabido. 

 

 Falecendo a pessoa física impetrante no curso do 
processo, não caberá pedido de habilitação de seus 
sucessores no polo ativo da relação processual, ainda 
que se trate de discussão envolvendo direitos 
patrimoniais, porquanto os tribunais superiores 
uniformizaram entendimento segundo o qual em razão 
do caráter mandamental e da natureza personalíssima 
da ação, é incabível a sucessão de partes em processo 
de mandado de segurança (v. STJ, REsp. no 
112207/PR, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 
DJ 05/11/2001, p. 146 e STF, MS-QO no 22130/RS, 
Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 30/05/97, p. 
23.178).  
 

OBS: Sendo assim, no caso de falecimento do contribuinte impetrante 
antes de findo o processo do mandado de segurança, os interesses de 
seus sucessores, ainda que sejam eles responsáveis pelo crédito 

tributário em discussão, devem ser perseguidos na via ordinária. 
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 É cabível o litisconsórcio ativo no mandado de 
segurança, até porque as normas do CPC, no particular, 
aplicam-se subsidiariamente ao rito mandamental, em 
razão da disposição expressa nesse sentido contida no 
art. 24 da Lei nº 12.016/2009.  
 

OBS: Casos típicos seriam o de marido e mulher impetrando mandado 
de segurança contra a incidência de tributo (IPVA, IPTU, contribuição 

de melhoria etc.) sobre bem integrante do patrimônio comum do casal; 
ou o de duas empresas questionando no mesmo processo certo imposto, 
de ambas exigido pelo Fisco. 

 

 Declarou o legislador que o ingresso de litisconsorte 
ativo não será admitido após o despacho da petição 
inicial (Lei nº 12.016/2009, art. 10, § 2º). 
 

 Legitimação extraordinária no MS: art. 3º Lei nº 
12.016/2009.  
 

 Características: i) o titular do direito decorrente 
(legitimado extraordinariamente) só poderá impetrar 
mandado de segurança para a proteção do direito 
originário depois de expirados trinta dias sem que o 
titular do último (legitimado ordinariamente), notificado 
judicialmente, tenha impetrado o writ; e ii) o prazo de 
cento e vinte dias para que o titular do direito 
decorrente exerça a legitimação extraordinária conta-se 
da data da notificação judicial mencionada no 
dispositivo (parágrafo único do art. 3º). 
 

 
OBS: Exemplo de aplicação prática do permissivo em questão é o do 
locatário de imóvel que, embora obrigado por disposição contratual a 

assumir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre o 
bem locado, carece de legitimação ordinária para discutir o vínculo 

tributário respectivo, porque dele não faz parte. Notificando 
judicialmente o proprietário (contribuinte) a impugnar o lançamento, 
terá o locatário legitimidade para impetrar mandado de segurança com 

o mesmo objetivo se aquele se mantiver inerte durante trinta dias, 
contados da notificação. Note-se que o locatário impetrante, no caso, 
estará pleiteando direito alheio (do proprietário locador) em nome 

próprio, por ser titular de direito decorrente, consistente em não ser 
obrigado a cumprir cláusula contratual que lhe transferiu o pagamento 

de tributo indevido.  
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OBS: Sendo denegado tal mandado de segurança, a decisão não fará 

coisa julgada contra o titular do direito originário, que não participou 
da relação processual e, assim, poderá se valer da via ordinária – pois já 

terá perdido o prazo à impetração – para proteger seus interesses. Ao 
menos é o entendimento deste professor. Não fosse assim, demandado 
em execução fiscal pelo Fisco, o contribuinte ficaria impedido de 

oferecer embargos para discutir o crédito tributário, pelo único motivo 
de ter legitimamente optado por deixar de impetrar mandado de 
segurança quando instado por um terceiro a tanto. 

 
4.3. Legitimidade Passiva. Autoridade Coatora. 

Informações 
 

 Legitimada a figurar no polo passivo da impetração será 
a pessoa jurídica de direito público a cujo quadro 
funcional pertença a autoridade fiscal tida por coatora. 

Daí dispor o art. 6º, caput, da Lei no 12.016/2009 que 
o impetrante deve indicar, na peça inicial, além da 
autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 
qual se ache vinculada ou da qual exerce atribuições. 
 

OBS: a autoridade coatora não é parte no mandado de segurança, e sim 
a entidade pública de cujo quadro de servidores a primeira faça parte. 

Tanto é assim que o recurso da sentença que concede a segurança é 
oferecido, ordinariamente, pela pessoa jurídica de direito público 

derrotada, como explicita a disposição do art. 14, § 2º, da Lei no 
12.016/2009 (que estende à autoridade coatora o direito de recorrer).  
 

OBS: Exemplificativamente, no mandado de segurança tributário 
impetrado contra ato imputado ao Delegado da Receita Federal, a 

notificação deste, na condição de autoridade coatora, implica a citação 
da União Federal, que por ele será presentada na primeira fase do 
processo, ou seja até a sentença. Todavia, a par de notificar dita 

autoridade, deve o Juiz também determinar que se dê ciência da 
impetração à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão de 

representação judicial da União Federal para as causas tributárias, 
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 
ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). 

 

 Quando se impugna, via mandado de segurança, tributo 
objeto de retenção pela fonte pagadora, esta (ou seu 
agente) não pode ser considerada “autoridade coatora”, 
nem mesmo parte na relação processual. A fonte 
cumpre apenas uma obrigação acessória (obrigação de 
fazer), consistente na retenção do montante do tributo e 
no repasse deste aos cofres públicos. A real autoridade 
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coatora é o agente fiscal da entidade tributante (por 
exemplo, o Delegado da Receita Federal, no caso de 
imposto de renda ou contribuição para a seguridade 
social). 
 

 O mandado de segurança enseja a formação de 
litisconsórcio necessário passivo, já que o instituto é 
aplicável ao rito mandamental por obra da disposição do 
art. 24 da Lei no 12.016/2009.  
 

Súmula 631 (STF). Extingue-se o processo de mandado de segurança se 
o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte 
passivo necessário.  

 
OBS: quando se ataca, via MS, a exigência de ITR incidente sobre 

imóvel rural localizado em município que tenha feito a opção de que 
trata  o art. 153, §4º, III da CF, haverá litisconsórcio passivo necessário 
e as autoridades fiscais da UF e do indicado município devem ser 

indicadas como coatoras no processo, para serem chamadas a prestar 
informações. 

 
OBS: no caso de ato complexo, só haverá propriamente o litisconsórcio 
passivo se estiverem elas vinculadas a distintas pessoas jurídicas, 

estas, sim, as partes rés no processo. 

 

 Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena a 
prática do ato impugnado. A Lei do Mandado de 
Segurança considera autoridade coatora aquela que 
tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane 
ordem para sua prática (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 
3º). 
  

OBS: o mero executor material do ato não pode ser considerado 
autoridade coatora, para fins de mandado de segurança. Aliás, 

autoridade, segundo a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no 
9.784/99), em seu art. 1º, § 2º, inciso III, é apenas o servidor ou agente 

público dotado de poder de decisão.  
 

 Os tribunais vêm entendendo ser válida a indicação de 
autoridade que, embora não tenha praticado – ou 
ordenado a prática – do ato coator, haja encampado o 
mesmo ou possua atribuição para corrigir a ilegalidade 
apontada. 
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OBS: A aplicação da chamada teoria da encampação ao processo do 

mandado de segurança exige, na autorizada dicção do Superior 
Tribunal de Justiça: (1) existência de vínculo hierárquico entre a 
autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato 
impugnado; (2) ausência de modificação de competência estabelecida na 
Constituição Federal; e (3) manifestação a respeito do mérito nas 
informações prestadas (REsp 997623, Rel. Min. Luiz Fux). 
 

 Quando o ato coator for emanado de órgão colegiado, 
como, na esfera tributária, o Conselho de Contribuintes, 
a Câmara de Recursos Fiscais e assemelhados, a 
autoridade coatora será o próprio órgão, ainda que 
representado em juízo por um de seus membros, como o 
presidente.  
 

 O prazo para que a autoridade indicada como coatora 
apresente suas informações é de dez dias, sendo 
contado da notificação (Lei nº 12.016/2009, art. 7o, 
inciso I).  
 

 As informações correspondem à resposta do réu, 
servindo à defesa do ato impugnado. Expirado o prazo 
correlato sem que a autoridade coatora as tenha 
apresentado, deve o juiz determinar a oitiva do 
Ministério Público e, em seguida, proferir sentença, não 
cabendo compelir o agente público a prestar 
informações, por se tratar de ônus processual. 
 
 

OBS: embora a ausência de informações caracterize efetivamente a 

revelia da pessoa jurídica de direito público que se situa no polo 
passivo, os efeitos respectivos não ocorrerão, a uma, porque a matéria 
discutida consistirá em direito indisponível (CPC, art. 345, inciso II), e a 

duas, em razão de necessidade de prova pré-constituída dos fatos em 
que se ampara o pedido do impetrante (“direito líquido e certo”), não 

tendo cabimento a presunção de veracidade em razão do silêncio do 
réu. 
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4.4. Competência 
 

 A competência para processar e julgar as ações 
mandamentais é definida, em caráter absoluto, pela 
categoria e pela sede da autoridade coatora (local onde 

esta exerce o seu munus). 
 

 Tratando-se de autoridade federal ou a ela equiparada, 
incidirá o comando constitucional do art. 109, VIII, 
sendo a competência da Justiça Federal. 

 

OBS: Atentar para os casos excepcionais em que a categoria da 
autoridade coatora indica o órgão jurisdicional competente para 

apreciar e julgar o mandado de segurança.  STF => CF, art. 102, inciso 
I, alínea d | STJ => CF, art. 105, inciso I, alínea b | TRF => CF, art. 

108, inciso I, alínea c. 
 
OBS: Ato de Ministro da Fazenda praticado no processo administrativo 

tributário (como aquele previsto no art. 26 do Decreto 70.235/72) pode 
ser atacado através de MS, que será de competência originária do  STJ. 
  

OBS: As Constituições Estaduais e as leis estaduais de organização 
judiciária (CF, art. 125, § 1o) costumam atribuir aos Tribunais de 

Justiça competência para processar e julgar, originariamente, 
mandados de segurança impetrados contra atos das mais altas 
autoridades locais (governador, secretário de Estado, membros do 

próprio Tribunal).  
 

 Não havendo previsão de um órgão específico em razão 
do grau hierárquico da autoridade coatora – ou, 
havendo mais de um – a competência será fixada 
basicamente pelo local em que a autoridade exerce suas 
funções.  
 

OBS: Assim, por exemplo, uma impetração voltada contra ato do 
Delegado da Receita Federal em Campos/RJ será processada e julgada 

por um dos juízos federais de Campos/RJ a quem o feito vier a ser 
distribuído, por ter jurisdição sobre a área de atuação do agente coator. 
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4.5. Intervenção do Ministério Público 
 

 A intervenção do MP em processo de mandado de 
segurança é obrigatória, a teor do art. 12 da Lei no 
12.016/2009, de acordo com o qual o Ministério Público 
opinará no prazo improrrogável de dez dias.  

 
OBS: A norma especial contida no art. 12 da Lei nº 12.016/2009, 
conferindo ao MP prazo de 10 (dez) dias para manifestação em mandado 
de segurança, afasta a aplicação da regra geral do art. 178 do CPC, que 

confere ao parquet, quando atua na qualidade de fiscal da lei, prazo de 
30 dias para intervir. O mesmo vale para a previsão do art. 180, caput, 
do CPC, que garante a contagem dobrada do prazo para o MP, afastada 
que fica no caso de mandado de segurança, diante da expressa menção 

a prazo próprio na lei especial. Aliás, é exatamente o que diz a norma do 
§2º do citado art. 180 do CPC. 

 

 É corrente, todavia, nos quadros do Ministério Público a 
concepção de que a norma do art. 12 da Lei nº 
12.016/2009 não enseja a atuação do parquet em todos 
os processos de mandado de segurança, mas apenas 
naqueles em que estiver evidenciado o interesse público 
primário a justificar a sua intervenção.  

 
OBS: Torna-se razoável a tese, quando se verifica que o mandado de 

segurança é ação de conhecimento, ainda que de rito especial. Se, por 
exemplo, em ação anulatória de débito fiscal promovida por 
contribuinte em face da Fazenda Pública, a intervenção do Ministério 

Público é despicienda – sendo o interesse público na causa de caráter 
meramente secundário ou patrimonial –, do mesmo modo desnecessária 

far-se-ia a oitiva do órgão ministerial em mandado de segurança 
impetrado com o mesmo objetivo.  
 

OBS: O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da 
Recomendação nº 16, de 28.04.2010, deliberou ser desnecessária a 
manifestação meritória em demandas cujo interesse defendido não 

possua natureza difusa ou coletiva ou que não conte com a presença de 
incapazes, inclusive nas ações previdenciárias e em mandado de 

segurança.  

 
 De qualquer sorte, cabe ao membro do Ministério 

Público aquilatar a necessidade de sua atuação no feito, 
resultando daí que a prolação de sentença, sem que o 
tenha sido ele chamado a opinar, gera nulidade 
absoluta.  
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 A norma do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 
12.016/2009 determina que com ou sem o parecer do 
Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, 
para a decisão, a qual deverá ser necessariamente 
proferida em 30 (trinta) dias. 
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4.6. Desistência 

 É possível ao impetrante desistir da impetração a 
qualquer tempo, sem que se aplique subsidiariamente o 
regramento processual que condiciona a homologação 
da desistência, quando manifestada depois de oferecida 
a contestação, ao consentimento do réu. 
 

 De fato, o Supremo Tribunal Federal possui orientação 
pacífica de que em mandado de segurança – originário 
do Tribunal ou lá se encontrando para julgamento de 
recurso – a desistência independe da anuência do 
impetrado ou da pessoa jurídica de direito público, de 
que haja emanado o ato coator (AGRRE 262149/PR, 1a 
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6/4/01, p. 
97).  
 

 A tese tem fundamento no fato de que indeferir o pedido 
de desistência para, supostamente, preservar os 
interesses do Estado contra o próprio destinatário da 
garantia constitucional, configuraria um patente 
desvirtuamento do instituto. 
 

 A Corte Suprema confirmou essa orientação em 
julgamento proferido em regime de repercussão geral, 
afirmando que a desistência tem cabimento mesmo 
depois de prolatada decisão de mérito: 
 

“É lícito ao impetrante desistir da ação 
de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da 
autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada 
ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” 

(MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), 
“a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-
AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), 
“mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) 
não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do 
CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 
27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em 
repercussão geral (Tema 530 - 
Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte 
contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao 
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impetrante). Recurso extraordinário provido (RE 669367/RJ, Pleno, Rel. 

p/ acórdão min. Rosa Weber, DJe 30/10/2014). 

 

 É fato que a jurisprudência indicada se firmou sob égide 
do CPC de 1973, deixando de aplicar aos processos de 
mandado de segurança a norma do art. 267, §4º, do 
diploma último. 
 

 O Novo CPC prevê que oferecida a contestação, o autor 
não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 
ação (art. 485, §4º) e que o pedido de desistência não 
pode ser apresentado após a sentença (art. 485, §5º). 
 

 Se o STF entendeu que a normatização anterior 
(CPC/73) não impedia a homologação de desistência em 
mandado de segurança, sem a anuência da parte 
impetrada, mesmo após a decisão de mérito, os 
fundamentos de sua conclusão (mencionados 
anteriormente), de igual modo, prestam-se a rechaçar a 
aplicação das citadas normas do NCPC ao MS. 
 

OBS: Convém notar que, contrariando sua própria jurisprudência, o 

STF se negou a homologar pedido de desistência de mandado de 
segurança de sua competencia originária em situação na qual ficou 
patente o propósito dos impetrantes de se furtarem à formação de coisa 

julgada materia contrária a seus interesses. Nesse caso, entendeu a 
Corte Máxima que tudo levaria a crer que os impetrantes, ao pedirem a 
desistência depois de derrotados no julgamento, teriam como finalidade 

secundária levar essa matéria em ação ordinária perante a justiça 
comum, perpetuando a controvérsia (AgReg em MS nº 29.519/DF). 

Trata-se, como se vê, de um entendimento excepcional, que objetiva 
abortar conduta abusiva do litigante e que abre espaço a que as demais 
cortes e os julgadores monocráticos ajam do mesmo modo, quando se 

deparem com situação similar. 
 

OBS: Em outro caso excepcional, entendeu o STF que uma vez 
reconhecida a repercussão geral da questão constitucional discutida no 
caso, não é possível às partes a desistência do processo, mesmo em se 

tratando de mandado de segurança (RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias 
Toffoli). 
 

  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=669367&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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4.7. Liminar 
 

 A decisão liminar típica, em mandado de segurança, 
vem a ser aquela que, em juízo de cognição sumária, 
decreta a suspensão dos efeitos do ato que motivou a 
impetração, quando houver fundamento relevante e do 
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 
caso seja finalmente deferida (Lei nº 12.016/2009, art. 
7º, inciso III).  
 

 Alguns equiparam o requisito “relevância do 
fundamento” ao chamado fumus boni iuris, que era 
tradicionalmente exigido para a concessão da tutela 
cautelar (o CPC de 2015 passou a exigir “probabilidade 
do direito”, cf art. 300). 
 

 Todavia, como o mandado de segurança depende de 
prova pré-constituída para ser impetrado, fundamento 
relevante é o fundamento plausível, com forte 
probabilidade de ser acolhido em sede de sentença, 
requisito típico da antecipação de tutela, que, de fato, 
corresponde à inegável natureza jurídica da típica 
liminar em mandado de segurança.  
 

 Encontra a liminar em MS previsão também no art. 
151, inciso IV, do CTN, como causa de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário. 
 

 Para fins de suspensão liminar do ato coator, exige 
ainda a Lei nº 12.016/2009 que dele possa resultar a 
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.  
 

 Portanto, em sendo considerado relevante o fundamento 
da impetração, caso haja cumulativa previsão de que 
eventual decisão final de procedência do pedido poderá 
se revelar inútil em razão da permanência dos efeitos do 
ato atacado até o final da demanda, deverá o juiz 
suspendê-los, garantindo, assim, a utilidade do 
provimento mandamental definitivo.  
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 Por isso, o segundo requisito legal à concessão de 
liminar em mandado de segurança nada mais é do que o 

tradicional periculum in mora. 
 

OBS: a significar que a norma do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 
deve ser interpretada à luz da previsão do art. 300 do CTN. 

 

 A liminar em mandado de segurança só será concedida 
a requerimento da parte, não cabendo ao julgador 
suspender, de ofício, a exigibilidade do crédito discutido 
na ação. 
 

OBS: Art. 2º do CPC – ne procedat iudex ex officio.  

  

 Explicita, ainda, a Lei nº 12.016/2009, na parte final do 
inciso III do art. 7º, que o juiz está autorizado a exigir 
do impetrante, como condição ao deferimento do pedido 
liminar, caução, fiança ou depósito, com o objetivo de 
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.  
 

 Trata-se de medida de contracautela, com o objetivo de 
resguardar eventuais prejuízos que possam ser 
causados à entidade impetrada em caso de vitória final 
desta e conseqüente caducidade da liminar.  

 

 Essa faculdade do julgador, mesmo estando prevista 
expressamente na lei do mandado de segurança, decorre 
primariamente do poder geral de cautela detido pelo juiz 
com base na disposição do art. 297 do CPC. 

 
OBS: e nas disposições gerais sobre a figura da “Tutela de Urgência”, o 

CPC/2015 estipula que o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real 
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa 
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (art. 300, §1º). 

 

 Embora a nova lei tenha previsto expressamente a 
chamada contracautela (“caução, fiança ou depósito”), é 
preciso que se entenda que a imposição de garantia, 
como condição ao deferimento da pretensão liminar da 
parte impetrante, há de se revelar absolutamente 
excepcional, pressupondo tanto a capacidade do 
postulante para suportar a exigência (sob pena de 
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violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF), quanto a 
presença de forte e inegável risco de prejuízo à entidade 
impetrada em decorrência da sustação dos efeitos do ato 
atacado.  
 

OBS: o que significa a aplicação subsidiária do citada disposição do art. 
300, §1º do CPC ao rito do MS. 

 

 Além disso, em se tratando de (contra)cautela, é vital 
que o magistrado analise o grau de probabilidade de a 
decisão liminar ser fulminada pela tutela a ser proferida 
em regime de cognição exauriente, pois, estando a 
pretensão liminar do postulante, por exemplo, no 
mesmo sentido de jurisprudência amplamente 
majoritária, não se justifica a exigência prévia de 
garantia, dado que pouco provável se revelará, nesse 
caso, o desfecho final favorável à pessoa jurídica situada 
no polo passivo. 
 

 Mesmo quando admissível a imposição da garantia ora 
examinada, no prisma do processo tributário não cabe 
ao julgador exigir do impetrante o depósito da 
importância questionada como condição à suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, já que a possibilidade, 
embora genericamente prevista na Lei nº 12.016/2009, 
choca-se com o tratamento oferecido à matéria no art. 
151 do Código Tributário Nacional.  
 

OBS: De fato, o depósito e a liminar em mandado de segurança são 

causas distintas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 
extraídas, respectivamente, dos incisos II e IV do art. 151 do CTN. 
Realizado o depósito integral, pelo contribuinte, do montante 

correspondente ao crédito tributário, a suspensão da exigibilidade deste 
será automática e independerá de manifestação judicial nesse sentido. 

Disso resulta que decisões do tipo “defiro a liminar, mediante o 
depósito” revelam-se em desconformidade com o ordenamento jurídico. 
Portanto, nos raros casos de pertinência de exigência de garantia como 

condição ao deferimento de pedido liminar de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, poderá o magistrado exigir do 

contribuinte postulante caução real – arrolamento de bem – ou 
fidejussória – fiança bancária – , nunca depósito em dinheiro. 
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 Uma vez concedida a liminar, ficará o Fisco impedido 
apenas de exigir o crédito tributário, e não de constituí-
lo, se ainda não o tiver feito, pois o prazo decadencial de 
que cuida o art. 173 do CTN – ou art. 150, § 4º, se o 
tributo for sujeito a lançamento por homologação, tendo 
havido o pagamento antecipado – não se suspenderá ou 
interromperá em virtude do fato.  
 

OBS: Não foi à toa que o legislador, no art. 63, caput, da Lei no 

9.430/96, preocupou-se com a constituição do crédito tributário 
destinada a prevenir a decadência, no caso de liminar em mandado de 
segurança. 

 

 Prolatada sentença denegatória da segurança, que terá 
efeito ex tunc, perderá a liminar o seu efeito, a teor da 
Súmula 405 do STF, possibilitando ao Fisco exigir o 
tributo corrigido monetariamente e acrescido de juros de 
mora, os quais não incidem a título de sanção, mas de 
remuneração do capital pelo tempo em que a Fazenda 
dele esteve privada.  

 
STF, Súmula no 405: Denegado o mandado de segurança pela 
sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a 
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. 
OBS: Por isso, muitos contribuintes, já beneficiados por liminar 

suspendendo a exigibilidade do crédito que discutem, mas receosos 
quanto ao desfecho final do MS, efetuam o depósito do montante 

integral daquele, transferindo, a partir de então, a responsabilidade pela 
remuneração do capital à instituição financeira depositária. 
 

 Quando caduca a liminar, a multa incide por se tratar 
de uma decorrência indeclinável da mora no pagamento, 
objetivamente considerada. Não se pode privilegiar o 
contribuinte que recorreu ao Judiciário, obteve a 
liminar, e, a final, viu sua tese derrotada. 
 

OBS: Figure-se, pois, a hipótese do contribuinte que impetra mandado 
de segurança contra determinada exigência fiscal que o Supremo 
Tribunal Federal já tenha reputado válida, estando, por conta disso, tal 

entendimento sedimentado nos demais tribunais do país. Valendo-se de 
decisão proferida por julgador de 1º grau que não se tenha rendido à 

tese vencedora na instância superior, tal contribuinte, obtendo, em 
mandado de segurança, a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário, será beneficiado por verdadeira moratória disfarçada, cujo 

prazo se estenderá (contando com a irrefutável morosidade judiciária) 
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até que o inevitável ocorra: sua argumentação seja rechaçada em grau 

de recurso. 
 

 Não há razão lógica para se discriminar o contribuinte 
que recolheu o tributo com atraso, e o fez suportando a 
multa incidente, beneficiando-se aquele que pagou 
longos anos depois, finda a ação judicial em que saiu 
derrotado, tempo em que provavelmente manteve o 
dinheiro aplicado e rendendo juros por vezes em 
percentual maior do que o dos juros devidos ao Fisco. 
 

 Se o contribuinte buscar a suspensão da exigibilidade 
do crédito em juízo por medidas outras que não o 
depósito, deverá suportar os riscos inerentes a tal 
conduta, entre os quais a penalidade moratória em caso 
de derrota na ação judicial. 
 
OBS: alguns autores defendem posição inversa, ao 
argumento de que o contribuinte que recorre ao 
Judiciário e, além disso, obtém decisão liminar 
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, não 
pode ser punido com a imposição de multa posterior, 
por não ter cometido nenhum ilícito. Entretanto, a 
validade dessa tese é apenas aparente. É que a multa 
tributária não incide pelo acesso ao Judiciário, à toda 
evidência. Consiste ela em mera consequência da mora, 
que no campo tributário deriva do simples não 
recolhimento do tributo no prazo legalmente fixado a 
tanto, seja qual for o motivo determinante da falta, 
expressão exata do art. 161 do CTN. 
 
 

 A concessão da liminar, em mandado de segurança, 
porque suspende a exigibilidade do crédito, torna, 
naturalmente, suspensos também os efeitos da mora. 
Denegada a segurança, os efeitos da sentença retroagem 
(Súmula no 405 do STF), de forma a impedir a 
invocação, em benefício do contribuinte, da liminar 
outrora concedida. Não vemos como se possa, nesse 
caso, afastar a imposição de multa ao impetrante, não 
por ter acorrido ao Judiciário, mas por estar em mora 
no seu dever jurídico-tributário.  
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A sentença que nega a segurança é de caráter declaratório negativo, cujo 
efeito, como é cediço, retroage à data da impetração. Assim, se da liminar 
que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorreu algum efeito, 
com o advento da sentença denegatória não mais subsiste. (...) Afigura-se 
correta, portanto, a incidência de multa moratória quando da denegação 
da ordem de segurança e consequente cassação da liminar anteriormente 
deferida, uma vez que tanto a doutrina quanto a jurisprudência desta 
Corte estão acordes nesse sentido (EDREsp. no 642281/PR, 1ª Turma, 

Rel. Min. Luiz Fux, DJ 28/03/2005, p. 208). 
 

São devidos juros moratórios e multa pelo não recolhimento de CPMF em 
face de liminar suspensiva de exigibilidade do crédito fiscal, 
posteriormente cassada. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas. 

"Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do 
agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os 
efeitos da decisão contrária (Súmula 405/STF) (AgRg no REsp 1278672, 
2ª Turma, Min. Castro Meira, DJe 16/02/2012). 

 

 De toda sorte, no âmbito federal o tema não comporta 
discussão, pois vigora o art. 63 da Lei nº 9.430/96, 

cujo §2º indica que a interposição da ação judicial 
favorecida com a medida liminar interrompe a incidência 
da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, 
até trinta dias após a data da publicação da decisão 
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. 
 

OBS: Só se pode invocar essa disposição quando o contribuinte se 
tenha valido da liminar ainda no prazo para recolher o tributo 

discutido, pois, do contrário, a suspensão da exigibilidade do crédito 
teria, em descompasso com a sistemática tributária contida no CTN, 

efeito similar ao da anistia, que é modalidade de exclusão do crédito 
tributário referente à infração (art. 175, inciso II, do aludido diploma). 

 

 A sentença prolatada em processo de mandado de 
segurança substitui a liminar, qualquer que seja o teor 
do julgado. Não foi por outra razão que o legislador 
positivou, no novo regramento imposto ao MS, que os 
efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, 
persistirão até a prolação da sentença (Lei no 
12.016/2009, art. 7º, § 3º). 
 

 Na verdade, se o mandado é concedido na sentença, a 
execução passa a ser desta – certo que o apelo só terá 
efeito devolutivo – e não de eventual liminar deferida no 
passado. Como ensina a melhor doutrina, a decisão que 
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defere a liminar e suspende a exigibilidade do crédito 
tributário e a sentença que concede a segurança, 
anulando referido crédito, são decisões da “mesma 
classe”, pelo que a sentença absorve a liminar. 
 

 De outra parte, prolatada sentença denegatória da 
segurança, que terá efeito ex tunc, perderá a liminar a 
sua eficácia, sendo este o ensinamento contido na citada 
Súmula  405 do STF. 
 

 Assim, a partir do momento em que a sentença de 
mérito venha a ser prolatada, perderá objeto o agravo 
eventualmente interposto da decisão deferitória ou 
indeferitória da liminar, porquanto: a) se a sentença for 
de procedência (concessão da segurança), absorverá a 
liminar concedida – cabendo nesse caso, à parte 
inconformada, dela apelar – ou satisfará o interesse da 
parte que recorreu contra a denegação da tutela de 
urgência; b) se a sentença for de improcedência, a 
liminar eventualmente concedida perderá a sua eficácia 
desde o nascedouro (Súmula 405 do STF), cabendo à 
parte que dela se beneficiava apelar. 
 

 Diz o art. 8º da Lei nº 12.016/2009, que será decretada 
a perempção ou caducidade da medida liminar ex 
officio ou a requerimento do Ministério Público quando, 
concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao 
normal andamento do processo ou deixar de promover, 
por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências 
que lhe cumprirem.   
 

OBS: De todo modo, estando o mandado de segurança submetido a rito 
tão simplificado quanto célere, mesmo as condutas consistentes em 
“criar obstáculo ao normal andamento do processo” e “deixar de 

promover atos e diligências que lhe cumprirem” raramente são 
observadas na prática do remédio constitucional.  

 

 A Lei nº 12.016/2009 também veda a liminar que tenha 
por objeto a compensação de créditos tributários, a 
entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza (art. 7º, §2º).  
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 Especificamente sobre compensação tributária, o STJ: i) 
autoriza o uso do mandado de segurança quando o 
contribuinte pretenda ver declarado seu direito de 
realizá-la (Súmula 213); ii) decidiu ser incabível o MS 
para convalidá-la (Súmula 460); e iii) veda que seja 
autorizada via liminar (Súmula 212), razão pela qual foi 
acrescentada ao CTN a previsão do art. 170-A. 
 
 

4.7.1. Tutela da Evidência 
 

 Prevista no art. 311 do CPC, a tutela da evidência 
consiste em espécie de tutela provisória que pode ser 
concedida independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando presentes as condições indicadas nos incisos do 
referido artigo. 
 

 Parece não ser cabível a tutela da evidência em processo 
de mandado de segurança, dado que a lei especial (Lei 
nº 12.016/2009) não contempla a possibilidade de 
suspensão dos efeitos do ato coator por fundamentos 
outros que não os contidos em seu art. 7º (fundamento 

relevante e periculum in mora). 
 

 Em matéria tributária, o CTN, em seu art. 151, incisos 
IV e V, faz referência implícita apenas às modalidades de 
tutela de urgência, entre as quais não se insere a tutela 
da evidência. 
 

 De todo modo, das situações autorizadoras da tutela da 
evidência, na dicção do novo CPC, a única que se 
poderia admitir como compatível com o mandado de 

segurança seria a do inciso II do art. 311 (quando as 
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento 
de casos repetitivos ou em súmula vinculante).  
 

 Ocorre que, abstraída a ausência de previsão similar na 
lei especial, o rito do mandado de segurança é célere e a 
sentença, autoexecutória. Ou seja, a sentença 
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mandamental, que há de ser proferida com extrema 
rapidez, é a própria tutela da evidência!  

 

OBS: vejamos o que dirão o tribunais a respeito... 
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5. Sentença. Cumprimento. Coisa Julgada 
 

 O julgador tem prazo de trinta dias, contados da data 
em que os autos lhe sejam conclusos depois de 
devolvidos, com ou sem parecer, pelo Ministério Público, 
para proferir sentença (Lei no 12.016/2009, art. 12, 
parágrafo único).  
 

 A sentença de procedência, ou seja, a que concede a 
segurança, conterá um mandamento, uma ordem a ser 
cumprida, e poderá ser, via de regra, executada 
provisoriamente, na forma do art. 14, § 3o, da Lei no 

12.016/2009. 
 

OBS: situações excepcionais, em que a liminar não pode ser concedida, 

também afastam a execução provisória da sentença (ex.: compensação 
tributária, art. 7º, §2º da LMS) 

 

 O julgado mandamental deve ser efetivado, em regra, 
mediante simples expedição de ofício – ou 
correspondência com A.R. – para cumprimento, dirigido 
à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada, a 
teor do art. 13 da Lei nº 12.016/2009, que ainda admite 

a transmissão da ordem via telegrama, radiograma, fax 
ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, 
em caso de urgência (parágrafo único e art. 4º). 
 

OBS: mas quando for o caso de obrigação de pagar quantia certa, por 

imposição constitucional (precatório, art. 100), deve ser instaurada a 
fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (CPC, art. 
534). 

 

 A norma do § 1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009 – 
reproduzindo a previsão do parágrafo único do art. 12 
da revogada Lei no 1.533/51 – faz menção ao duplo grau 
obrigatório de jurisdição, a ele ficando sujeita a 
sentença que concede a segurança e no julgamento do 

qual fica proibida reformatio in pejus, a teor da Súmula 
no 45 do Superior Tribunal de Justiça. 
 

OBS: Embora chamado por alguns de recurso de ofício, o reexame 
necessário não se afina com essa natureza, por lhe faltarem 
características básicas e pressupostos dos recursos, como a 
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voluntariedade, a tempestividade, o interesse, a legitimidade etc. Na 

verdade, como a sentença concessiva da segurança é, via de regra, 
autoexecutória (Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º), o duplo grau 

obrigatório no mandado de segurança, também em regra, não terá a 
natureza jurídica de condição suspensiva de eficácia da sentença, como 
o do art. 475 do CPC, mas a de condição resolutiva da eficácia da 
sentença, caso provido. 
 

 Só haverá duplo grau obrigatório de jurisdição nos casos 
de sentença concessiva da segurança, ficando livre de 
tal condição o acórdão que concede a ordem, quando for 
a hipótese de competência originária de tribunal para 

conhecer e julgar o mandamus (v. RTJ 129/1.069).  
 

 Já na vigência da antiga lei do mandado de segurança 

(Lei nº 1.533/51), discutia-se se a norma da Lei no 
10.352/01, que inseriu parágrafos no art. 475 do 
revogado CPC/73, criando exceções à exigência 
processual do reexame necessário, seria aplicável 
também às sentenças proferidas em mandado de 
segurança.  

 

 A controvérsia acabou dirimida pela 1a Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do 
REsp 788847, em 26 de abril de 2006, decidiu serem 

inaplicáveis ao rito do mandamus as normas constantes 

dos §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC.  

 

 Esse entendimento deve ser observado para que sejam 
afastadas do processo do mandado de segurança as 
exceções à figura da remessa necessária, estabelecidas 
nos §§3º e 4º do art. 496 do NCPC. 

 

OBS: Como a Lei nº 12.016/2009 não inovou, mantendo a previsão de 

submissão de sentenças concessivas da segurança a reexame 
necessário, sem estabelecer qualquer tipo de ressalva, a conclusão 
jurisprudencial aludida deve, realmente, prevalecer. Em suma, toda 

sentença que conceder o mandado de segurança fica sujeita ao duplo 
grau de jurisdição, sendo inaplicáveis ao rito mandamental as 

disposições dos §§3º e 4º do art. 496 do NCPC. 

 

 Não cabe novo mandado de segurança para obrigar a 
autoridade coatora a cumprir a sentença mandamental, 
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cabendo a adoção de medidas judiciais coercitivas a 
tanto (v. STF, ROMS 22994, 1a Turma, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 20/04/2006, p. 15).  

 

 A autoridade coatora que se furtar ao cumprimento da 
decisão mandamental pode ser responsabilizada 
patrimonialmente por conduta considerada atentatória à 
dignidade da justiça, na forma do art. 77, inciso IV e §2º 
do NCPC. 

 

 Além disso, o art. 26 da Lei nº 12.016/2009 remodelou 
a tipificação do crime de desobediência e passou a 
enquadrar a conduta de quem – ainda que no exercício 
de função pública – descumpre decisão judicial 
proferida em processo de mandado de segurança, sem 
prejuízo à observância, em relação a certas categorias de 
autoridades, da lei que define crimes de 
responsabilidade. 

 

 A sentença denegatória da segurança, por seu turno, 
uma vez transitada em julgado, somente ensejará a 
renovação da pretensão, ainda que pela via ordinária, se 
não houver apreciado o mérito da impetração. 

 
OBS: A sentença denegatória da segurança, v.g., negando direito à 
compensação tributária em certo caso, ou seja, apreciando o mérito da 
impetração, uma vez transitada em julgado não permite ao contribuinte 

renovar a discussão, na mesma seara mandamental ou em qualquer 
outra (ação declaratória, embargos à execução fiscal etc.).  

 

 Por outro lado, denegada a segurança sem o exame da 
lide, exemplificativamente por ter entendido o julgador 
que os fatos alegados na inicial não estavam 
suficientemente demonstrados, novo mandado de 
segurança poderá ser impetrado – desde que venha a 
inicial acompanhada de novas provas e não haja 
decorrido o prazo de cento e vinte dias – ou mesmo 
poderá o interessado fazer valer a sua pretensão na via 
ordinária, a fim de que, produzindo novos elementos de 
convicção no curso do processo, venha a ensejar a 
apreciação judicial do meritum causae.  
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OBS: Como se vê, quando a sentença não acolhe o pedido da parte 

impetrante e, valendo-se o magistrado da simples expressão “denego a 
segurança”, deixa de indicar, na parte dispositiva do julgado, a 

circunstância de ter sido, ou não, resolvido o mérito, há que se 
pesquisar o fundamento da decisão, para se aferir a viabilidade de ser 
renovada a pretensão material. Sobre o assunto, é pertinente relembrar 

o conteúdo jurisprudencial da Súmula no 304 do Supremo Tribunal 
Federal (Súmula no 304. Decisão denegatória de mandado de 
segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o 
uso da ação própria). 

 

 Em suma, fará coisa julgada material a decisão 
mandamental que houver apreciado o mérito da 
impetração, denegando ou concedendo a segurança. Em 
qualquer outra hipótese, a sentença, ainda que 
transitada em julgado, não impedirá o impetrante de 
renovar a pretensão, seja através de novo mandado de 
segurança – quando, por exemplo, a decisão houver 
reconhecido a inexistência de prova pré-constituída, e 
desde que ainda em curso o prazo de cento e vinte dias –

, seja pela via comum (a da chamada ação ordinária).  
 

OBS: É o que deflui das disposições dos artigos 19 e 6º, § 6o, da Lei nº 

12.016/2009 e da correta interpretação que se pode atribuir à 
orientação estabelecida na Súmula no 304 do Supremo Tribunal 
Federal. 

 

 A decisão mandamental há de se referir apenas ao ato 
objeto da impetração, certo que a posterior prática de 
outro ato pela Administração, ainda que 
substancialmente idêntico ao primeiro (já invalidado via 
mandado de segurança), não fere a coisa julgada, em 
princípio, devendo ser atacado autonomamente. 
 

 Contudo, tratando-se de mandado de segurança 
envolvendo relações continuativas, a doutrina e a 
jurisprudência têm admitido que a eficácia da coisa 
julgada atinja não apenas o ato atacado na impetração, 
mas ainda os atos futuros assemelhados, desde que 
mantida a situação fático-jurídica identificada no 
processo.  
 

OBS: No tocante a tributos como o ICMS, cujos fatos geradores são 

instantâneos, mas se repetem várias vezes ao longo de curto período, 
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originando inúmeras obrigações tributárias sucessivas, não se revela 

razoável entender-se que, havendo exigência administrativa despida de 
fundamento razoável, tenha o contribuinte de impetrar um mandado de 

segurança autônomo para afastá-la, a cada saída de mercadoria de seu 
estabelecimento (momento que marca, em regra, o nascimento do 
vínculo jurídico tributário em questão). Do mesmo modo, se certo 

contribuinte obtém, em mandado de segurança, o reconhecimento 
judicial definitivo de isenção quanto ao IPTU, não se justifica tenha de 
realizar novas impetrações para os exercícios subsequentes, pois a 

declaração judicial irá alcançar as incidências tributárias seguintes, 
enquanto perdurarem os aspectos fáticos e a legislação em que se 

baseou a decisão original. 

 

 Assim, aplica-se perfeitamente ao MS a previsão do art. 
505, inciso I, do CPC/2015. 
 

OBS: o que mitiga o rigorismo da Súmula 239 do STF (Súmula 239. 
Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado 
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores) para os casos 
de relações continuativas. 

 

 Em mandado de segurança não cabe condenação em 
honorários advocatícios, conforme a orientação 
jurisprudencial cristalizada nas Súmulas 512 do STF e 
105 do STJ e o disposto no art. 25 da Lei nº 

12.016/2009. 
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6. Recursos 

 

 Em regra, a legitimidade para recorrer em processo de 
mandado de segurança é das partes, ou seja, do 
impetrante e da pessoa jurídica de direito público a cujo 
quadro funcional pertença a autoridade coatora. 
 

 Há casos em que a autoridade coatora possui interesse 
para impugnar a decisão de procedência em mandado 
de segurança, daí ter sido estendido a ela, 
expressamente, na disposição do § 2º do art. 14 da Lei 
no 12.016/2009, o direito de recorrer – ou seja, a 
legitimidade para interpor recurso.  
 

OBS: Como a autoridade coatora não é parte em processo de mandado 

de segurança, o recurso da sentença por ela eventualmente oferecido há 
de ser considerado recurso de “terceiro prejudicado”, a demandar 
efetiva pesquisa, caso a caso, quanto ao seu interesse para tanto – 

defesa de prerrogativas ou de direitos próprios, prevenção de 
responsabilidade futura etc. (CPC, art. 996). 

 

 O Ministério Público também pode recorrer de decisões 
proferidas em processo de mandado de segurança, seja 
na condição de fiscal da lei, seja, obviamente, quando 
parte.  
 

OBS: Trata-se, ainda, de aplicação subsidiária da norma do art. 996, 

caput e parágrafo único, do CPC.  

 

 Da sentença que concede ou denega – com ou sem o 
julgamento de mérito – a segurança, bem como da que 
indefere a petição inicial, o recurso típico previsto para o 
rito do mandado de segurança, na dicção dos artigos 14, 

caput, e 10, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é a apelação, 
que não comporta, em regra, efeito suspensivo (§3º).  
 

 O regramento (prazos, admissibilidade etc.) da apelação 
em mandado de segurança é todo extraído do CPC, pois 
a Lei nº 12.016/2009 não trata da matéria. 
 

 Tratando-se de medida que visa permitir ao juízo rever 
obscuridade, contradição ou omissão em sua decisão, 
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vêm sendo os embargos de declaração admitidos no 
processo do mandado de segurança sem maiores 
discussões a respeito. É que a ausência de previsão 
específica dos embargos na lei do MS não teria o condão 
de impedir que o julgador fosse provocado a sanar tais 
defeitos eventualmente existentes em seu ato decisório.  
 

 Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer 
decisão judicial, devendo ser interpostos no prazo de 
cinco dias contados da intimação da decisão, 
independentemente de preparo (NCPC, art. 1.023), e 
submetidos ao mesmo órgão prolator da decisão 
embargada.  
 

 Entendimento manifestado pelos dois principais 
tribunais pátrios afastava o cabimento dos embargos 
infringentes de acórdão que, em mandado de 
segurança, por maioria de votos, reformava a sentença, 
ao argumento de que a aplicação subsidiária da regra 
correlata do CPC/73 não teria pertinência, diante do 
silêncio eloquente da revogada Lei nº 1.533/51 a 
respeito de tal recurso.  
 

 Nesse sentido são as Súmulas 169 do STJ (Súmula 169. 
São inadmissíveis embargos infringentes no processo de 
mandado de segurança) e 597 do STF (Súmula 597. Não 
cabem embargos infringentes de acórdão que, em MS, 
decidiu, por maioria de votos, a apelação). 
 

 Em consonância com essa orientação, a Lei nº 
12.016/2009 não apenas deixou de prever essa figura 
recursal no rito do mandado de segurança, como, no 
art. 25, explicitou o seu não cabimento, tornando o 
ponto indiscutível. 
 

 O NCPC aboliu o recurso de embargos infringentes, mas 
criou uma sistemática recursal diferenciada para os 
casos em que haja voto(s) vencido(s) no julgamento da 
apelação, que vem sendo chamada de técnica de 
complementação de julgamento ou incidente da 
colegialidade qualificada (art. 942). 
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OBS: Em se tratando de técnica de julgamento da apelação, e não de 

recurso autônomo, não cabe ser afastada das apelações interpostas de 
sentenças proferidas em mandado de segurança. É que, como visto, a 

Lei nº 12.016/09 silenciou quanto ao rito de julgamento dos recursos, 
abrindo espaço à suplementação da norma geral. De todo modo, dita 
inovação trazida pelo NCPC atenta contra um dos pilares sobre os quais 

foi erigida a Lei do MS, qual seja, o da celeridade. Essa, aliás, foi uma 
das razões que levaram STJ e o STF a afastar o cabimento dos 
embargos infringentes de acórdãos não unânimes proferidos no âmbito 

do mandado de segurança, na vigência do CPC/73, que previa tal figura 
recursal. Vejamos como será construída a jurisprudência sobre o tema. 

 
 

 Vários agravos foram previstos no rito do mandado de 
segurança pela Lei nº 12.016/2009. 
 

OBS: Diz o §1º do art. 7º da nova lei do mandado de segurança que da 
decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar 
caberá agravo de instrumento; tratando-se de competência originária de 

tribunal, da decisão monocrática do relator do mandado de segurança 
que indefere a correspondente petição inicial, caberá agravo para o 

órgão competente do tribunal que integre (Lei nº 12.016/2009, art. 10, 
§1º); do mesmo modo, da decisão do relator que conceder ou denegar a 
medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que 

integre (Lei nº 12.016/2009, art. 16, parágrafo único); a suspensão da 
execução da liminar ou da sentença por ordem de presidente de 
tribunal também se revela decisão passível de agravo, que, no caso, não 

terá efeito suspensivo, deve ser interposto no prazo de 5 dias e  será 
julgado na sessão seguinte à sua interposição (Lei nº 12.016/2009, art. 

15). Salvo nessa última hipótese, o prazo para o oferecimento do agravo 
é de 15 dias, na forma do art. 1.003, §5º, do NCPC. 

 

 Dispõe a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 18, que das 
decisões em mandado de segurança proferidas em única 
instância pelos tribunais cabe recurso especial e 
recurso extraordinário, nos casos constitucionalmente 
previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for 
denegada.  
 

OBS: Nesse particular, nada mais fez o legislador do que agregar as 

previsões contidas nos artigos 105, inciso III (Recurso Especial); 102, 
inciso III (Recurso Extraordinário); 104, inciso II, alínea “b” (Recurso 
Ordinário ao STJ); e 102, inciso II, alínea “a” (Recurso Ordinário ao 

STF), todos da Constituição. 
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 O recurso ordinário está disciplinado nos artigos 1.027 e 
1.028 do NCPC.  
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7. Ação de Repetição de Indébito Tributário 
 

7.1. Objeto e Cabimento 
 

 Recolhida indevidamente a importância do suposto 
crédito tributário, o contribuinte tem direito à 
restituição, podendo se valer, de plano ou após a 
denegação do pedido na via administrativa, da ação de 
repetição do indébito tributário. 
 

 Trata-se a repetitória, assim, de ação condenatória, 
através da qual o autor postula a condenação da 
Fazenda Pública a devolver o que recebeu 
indevidamente por um suposto crédito tributário. 

 

OBS: O instituto da repetição do indébito é fundado na orientação geral 
do direito – encampada pelo Código Civil, em seu art. 876 – segundo a 
qual quem recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, 

prestando-se, pois, a obstruir o enriquecimento sem causa. 
 

 Na esfera tributária, prescreve o art. 165, caput, do CTN 
que o direito à repetição do pagamento indevido não 
depende de prévio protesto, o que significa que o 
contribuinte não precisa pagar alegando que o faz sob 
protesto, para que depois possa pleitear a restituição. 
 

 Também não se faz necessária a prova do erro no 
pagamento, exigida ordinariamente pelo Código Civil, no 
art. 877. 
 

OBS: Sendo o erro vício de vontade, não deve ser aventado no tocante 
ao vínculo tributário, cuja formação independe de vontade, por ter 
natureza ex lege. O crédito tributário não é pago “voluntariamente”, já 

que a obrigação correspondente decorre da lei, que estabelece sanções 
graves para o seu descumprimento.  

 

 O CTN, no artigo citado 165, impropriamente estabelece 
que, havendo recolhimento indevido, o sujeito passivo 
terá direito à restituição total ou parcial do tributo. Em 
primeiro lugar, não se trata de restituição de tributo, 
mas de importância recolhida a título de tributo, que se 
apurou indevido. Depois, a restituição do indébito não 
será parcial, e, sim, sempre total, pois englobará tudo o 
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que foi pago indevidamente. Se o tributo foi pago a 
maior, só era indevida a parcela excedente, que deverá 
ser repetida integralmente. 
 

OBS: Alguns autores defendem que em se tratando de pagamento 

indevido de tributo vinculado (como taxas e contribuição de melhoria), 
não caberia a pretensão de repetição no caso em que o contribuinte 
tivesse sido beneficiado com a atuação estatal ensejadora da tributação, 

mas esse posicionamento está absolutamente carente de respaldo no 
CTN. O Superior Tribunal de Justiça também o rejeitou, no julgamento 

do AgRg no REsp 1.328.250, asseverando que para fins de repetição do 
indébito, eventual usufruto dos serviços custeados pela contribuição 
fundada em lei inconstitucional é irrelevante. 

 

 Ao estabelecer as hipóteses de cabimento da repetição 
do indébito tributário, o CTN, em seu art. 165, incisos I 
e II, busca especificar o que poderia, genericamente, ser 

resumido em pagamento indevido a título de crédito 
tributário.  

 
OBS: De fato, se a obrigação tributária tem sede legal, na forma dos 

artigos 150, inciso I, da Constituição e 3º e 97 do CTN, toda prestação 
dita tributária que não tiver esteio na lei – o que ocorre, v.g., se tiver 
sido calculada de forma equivocada, dirigida a quem não assume 

responsabilidade pelo pagamento, pretensamente originada de fato que 
posteriormente se apurou não ocorrido ou fundada em lei 

inconstitucional –, uma vez recolhida aos cofres públicos, ensejará o 
pedido de restituição correlato. 
 

 No inciso III do art. 165, o CTN alude a reforma, 
anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória.  

 
OBS: Essa previsão não faz sentido, pois ninguém é “condenado” a 

pagar tributo.  
 

 O CTN não permite, via de regra, a restituição do 
indébito quando o tributo seja submetido a pagamento 

por estampilha, dispondo, em seu art. 162, §4º, que a 
perda ou destruição da estampilha, ou o erro no 
pagamento por esta modalidade não dão direito à 
restituição, salvo nos casos expressamente previstos na 
legislação tributária, ou naqueles em que o erro seja 
imputável à autoridade administrativa. 
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 A obrigação de restituir, evidenciando, em seu polo ativo 
(como credor), o particular, não se confunde com a 
obrigação tributária – na qual o titular do direito à 
prestação é o Fisco –, caracterizando-se como mera 
obrigação de direito público, à semelhança de outras 
obrigações passivas do Estado. 
 

 O interesse à propositura da ação repetitória tributária 
decorre do efetivo recolhimento do suposto crédito 
tributário, devendo o autor da demanda, na forma do 
art. 320 do CPC, instruir a petição inicial com o 
comprovante respectivo, sob pena de inépcia. 
 

OBS: No plano federal, as disposições dos artigos 114 e 115 da Lei nº 

11.196/2005 indicam que a Receita Federal, antes de proceder à 
restituição de quantia paga indevidamente a título de tributo, deverá 
verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional e, em caso 

positivo, promover a prévia compensação do valor devido. Tal 
mandamento é de aplicação restrita à esfera administrativa, à 

evidência. 

 
7.2. Legitimidade Ativa. Tributos diretos. 

 

 Tributos diretos são aqueles cujo ônus recai diretamente 
na pessoa do sujeito passivo da obrigação 
correspondente, não sendo da natureza de tais exações 
a transferência do respectivo encargo a terceiro. 

 

OBS: O imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) é 
exemplo de tributo direto, pois é suportado diretamente pelo 
proprietário do veículo, contribuinte que é. Nada impede, é bem 

verdade, que o último, mediante avença, transfira a responsabilidade 
pelo pagamento desse tributo a um terceiro. De todo modo, havendo o 

pagamento sido feito por este terceiro, nem por isso se dirá que o IPVA, 
na espécie, tornou-se tributo indireto, pois, repise-se, não é de sua 
essência a translação do encargo. 

 

 Assim, legitimada a requerer a repetição do indébito 
alusivo a tributo direto é a pessoa situada no alvo da 
pretensa obrigação que ensejou o pagamento, ou seja, 
aquele que seria considerado o “sujeito passivo”, caso a 
tributação tivesse ocorrido de forma legítima. 
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 Dessa forma, por exemplo, recolhida aos cofres 
municipais, indevidamente, quantia relativa ao IPTU, 
terá o proprietário do imóvel tributado, virtual sujeito 
passivo da obrigação correlata, legitimidade para ajuizar 
a repetitória correspondente. 
 

OBS: Nesse passo, convém se frisar que o locatário do imóvel, ainda que 

tenha realizado o efetivo pagamento da prestação correspondente ao 
tributo exigido – por força de cláusula contratual transferidora do 

encargo –, não terá legitimidade para propor a ação de repetição do 
indébito. É que as convenções particulares, na forma do art. 123 do 
CTN, não modificam a definição legal do sujeito passivo da obrigação 

tributária, certo que o titular de mera posse por locação não pode ser 
considerado contribuinte do IPTU, como regra. 

 
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 
"o locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de 
responsável tributário, não tem legitimidade ativa para postular a 
declaração de inexistência de relação jurídica tributária, bem como a 
repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de Conservação e 
Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública" (AgRg no REsp 
836.089/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
23/02/2011, DJe 26/04/2011). (AgRg no AREsp 789835, Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 12/11/2015) 
 

 Dessa forma, por exemplo, recolhida aos cofres 
municipais, indevidamente, quantia relativa ao IPTU, 
terá o proprietário do imóvel tributado, virtual sujeito 
passivo da obrigação correlata, legitimidade para ajuizar 
a repetitória correspondente. 
 

OBS: Há quem perfilhe tese oposta, no sentido de que sendo a ação 

repetitória fundada na regra geral de direito consistente na vedação de 
enriquecimento sem causa, baseada, portanto, no princípio da 
equidade, nada impediria ao portador do título comprobatório do 

pagamento, evidenciando, assim, o efetivo prejuízo, ajuizá-la,  
ainda que não figure como potencial sujeito passivo tributário. Tal 

orientação é minoritária na doutrina e não acatada pela jurisprudência, 
via de regra. 
 

 A restituição de indébitos relativos a tributos diretos não 
admite a aplicação da regra do art. 166 do CTN. 

 
Não é legítimo condicionar a repetição do indébito tributário relativo ao 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana à comprovação 
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de que o proprietário, e não eventual locatário, teria suportado o fardo da 
tributação (REsp 1382090, Min. Eliana Calmon, DJe 28/08/2013). 
 

 A legitimidade do adquirente do bem para a propositura 
da repetitória surge apenas a partir do momento em que 
se torna o novo proprietário, aproveitando 
exclusivamente os recolhimentos efetuados a partir de 
então, quando já na condição de sujeito passivo 
tributário.  
 

O direito à repetição de IPTU pago indevidamente é do sujeito passivo que 
efetivou o pagamento (CTN, art. 165). Ocorrendo transferência de 
titularidade do imóvel, não se transfere tacitamente ao novo proprietário o 
crédito referente ao pagamento indevido (STJ, REsp. no 593356/RJ, 1a 

Turma, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, DJ 12/09/2005, p. 211). 
 
OBS: O entendimento supra foi reforçado no julgamento do REsp 

947206 (Min. Luiz Fux), em regime de recurso repetitivo (Tema 229). 
 

7.3. Legitimidade Ativa. Tributos indiretos. 
 

 Em relação aos tributos indiretos, a legitimidade ativa 
para a repetitória está condicionada à exigência do art. 
166 do CTN. 

 Tributos que comportam, por sua natureza, 
transferência do encargo financeiro são os denominados 
tributos indiretos. Em relação a eles, o contribuinte – 
chamado, aqui, de “contribuinte de direito” – tem a 
faculdade de repassar ou transferir o ônus econômico 
da tributação a um terceiro, que passa, com a medida, a 
ser chamado de “contribuinte de fato”, exatamente 
porque suporta, ao final, a carga fiscal. 
 

OBS: não há critérios definitivos para identificar, com precisão, o 
tributo indireto, uma vez que o fenômeno da repercussão (ou 

translação), através do qual se dá o repasse do ônus financeiro supra-
aludido, não tem, segundo a melhor doutrina, valor científico, do ponto 

de vista jurídico. Bem se sabe que qualquer custo do empresário pode 
ser – e comumente é – repassado ao preço de seus bens ou serviços, o 
que inclui todas as exações tributárias suportadas pela pessoa jurídica. 

Nem por isso se afirma, por exemplo, que o imposto de renda ou a 
contribuição social sobre o lucro são tributos indiretos. Também não se 
poderia, circunstancialmente, ou seja, dependendo de evento fático – 
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repercussão ou não –, qualificar de indireto ou direto esse ou aquele 

tributo. 
 

 ICMS, IPI figuram como exemplos de tributos indiretos, 
uma vez que é da natureza deles que o respectivo 
encargo financeiro se agregue ao preço do produto, da 
mercadoria ou do serviço, onerando, em última análise, 
o consumidor final. 
 

OBS: nos casos em que a base de cálculo seja o preço do serviço, ISS 
também costuma ser considerado tributo indireto. 
 

OBS: segundo Marco Aurélio Greco, comportam transferência os 
tributos cujo fato gerador envolva uma dualidade de sujeitos, ou seja, o 
fato gerador é uma operação, e cujo contribuinte é pessoa que impulsiona 
o ciclo econômico, podendo transferir o encargo para o outro partícipe do 
mesmo fato gerador. 
 

 Antes do advento do CTN, o STF sumulou entendimento 
no sentido do qual embora pago indevidamente, não 
cabe restituição de tributo indireto (Súmula 71), forte na 
premissa implícita de que a repercussão operava-se em 
100% dos recolhimentos de tributos indiretos, razão por 
que haveria locupletamento do contribuinte (de direito) 
na restituição, por ter sido ressarcido previamente pelo 
“contribuinte de fato”. 
 

 A crítica a essa restrição na restituição do indébito 
tornou-se generalizada, sob o forte argumento de que 
nem sempre ocorre repercussão no pagamento de 
tributos indiretos, do que é exemplo a hipótese de 
tabelamento sem que seja incluída na composição do 
preço a margem tributária. 
 

 O Pretório Excelso, então, reviu seu antigo 
posicionamento, editando a Súmula 546, através da 

qual assentou que cabe a restituição do tributo pago 
indevidamente, quando reconhecido por decisão que o 
contribuinte de iure não recuperou do contribuinte de 
facto o quantum respectivo. 
 

 Com a vigência do CTN e em função de seu art. 166, a 
restituição de quantia paga a título de tributo indireto 
passou a ser feita ao potencial sujeito passivo da 
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obrigação correspondente, quando o mesmo demonstre, 
eficazmente, que não repassou o encargo respectivo, ou, 
tendo transferido-o a terceiro (contribuinte de fato), que 
está expressamente autorizado por este a recebê-la. 
 

 É verdade que dificilmente a autorização de que trata o 
art. 166 do CTN será alcançada pelo contribuinte de 
direito, por razões de ordem prática que praticamente a 
inviabilizam.  
 

 Como a repercussão, em relação a tributos indiretos, é a 
regra, infere-se que, havendo recolhimentos indevidos a 
esse título, enriquecerá ilicitamente o Fisco.  
 

 Isso por ser entendimento dominante em sede 
jurisprudencial o de que o “contribuinte de fato” não é 
parte legítima para discutir vínculo tributário a que não 
pertence, ainda que seu objetivo último seja repetir o 
indébito. 
 

O Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp 903.394/AL, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJ. 26.04.10, submetido ao rito dos recursos 
repetitivos (art. 543-C do CPC), pacificou o entendimento de que "o 
'contribuinte de fato' não detém legitimidade ativa ad causam para 
pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os 
descontos incondicionais, recolhido pelo 'contribuinte de direito', por não 
integrar a relação jurídica tributária pertinente". A concessionária 
(contribuinte de fato), ainda que tenha assumido, de fato, o encargo 
financeiro da exação, não tem legitimidade ativa para postular a 
restituição de IPI junto à Fazenda Pública (AgRg no REsp 1555372, Min. 
Humberto Martins, DJe 13/11/2015). 

 
O “contribuinte de fato” (in casu, distribuidora de bebida) não detém 
legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito 
relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo 
“contribuinte de direito” (fabricante de bebida), por não integrar a relação 
jurídica tributária pertinente. (...) Deveras, o condicionamento do exercício 
do direito subjetivo do contribuinte que pagou tributo indevido 
(contribuinte de direito) à comprovação de que não procedera à 
repercussão econômica do tributo ou à apresentação de autorização do 
“contribuinte de fato” (pessoa que sofreu a incidência econômica do 
tributo), à luz do disposto no art. 166 do CTN, não possui o condão de 
transformar sujeito alheio à relação jurídica tributária em parte legítima 
na ação de restituição de indébito. À luz da própria interpretação 
histórica do art. 166 do CTN, dessume-se que somente o contribuinte de 
direito tem legitimidade para integrar o polo ativo da ação judicial que 
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objetiva a restituição do “tributo indireto” indevidamente recolhido (...) 
(REsp 903394, Rel. Min. Luiz Fux – regime de recurso repetitivo, CPC, 
art. 543-C). 

 
OBS: A Suprema Corte – na pena do Min. Victor Nunes Leal –, chamada 
a resolver o dilema de enriquecimento sem causa do Estado ou do 

particular, optou pela primeira alternativa, ao asseverar que seria 
menos justo proporcionar-lhe (ao contribuinte de direito) um sobrelucro 
sem causa, para seu proveito pessoal, do que deixar esse valor em poder 
do Estado, que presumivelmente já o terá aplicado na manutenção dos 
serviços públicos e na satisfação dos encargos diversos que oneram o 
tesouro em benefício da coletividade (RE 46450). 
 

 Exceção foi criada pelo Superior Tribunal de Justiça no 
tocante às demandas propostas por consumidores finais 
buscando restituição de pagamentos indevidos feitos a 
título de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia 
elétrica.  
 

 Entendeu-se que diante da peculiar relação envolvendo 
o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, 
a legitimidade deste decorreria da inviabilidade de o 
contribuinte de direito (concessionária) pleitear a 
devolução sem agredir o contrato de concessão firmado 
com o Estado (concedente), evitando-se, assim, 
enriquecimento sem causa do último.  
 

Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço 
público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a 
concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor 
ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no 
tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a 
demanda contratada e não utilizada (REsp 1.299.303, 1a Seção, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 14/08/2012). 
 

 Em relação ao ICMS, no regime de substituição 
tributária, a LC 87/96, em seu art. 10, caput, garantiu 
expressamente ao substituído – ou seja, a quem não 
figura no vínculo obrigacional tributário – legitimidade 
para requerer a repetição do indébito em razão da não 
ocorrência do fato gerador presumido.  
 

 O substituído, portanto, mesmo alijado da relação 
tributária, adquiriu, excepcionalmente, legitimidade 



 
Apostila Ações Tributárias 2017 (1.2) – Master Juris 

Todos os direitos reservados ao autor, Mauro Luís Rocha Lopes, e ao Master Juris.  

Respeite o seu professor. Não faça cópias ilegais, nem compartilhe esse material. Faça valer a sua assinatura! 

para repetir o indébito de ICMS, com o advento da 
citada LC nº 87/96. 
 

Até a Lei Complementar no 87, de 1996, o “substituído” não tinha 
qualquer relação jurídica com o sujeito ativo da obrigação tributária; 
depois dela, sem embargo de que não participe da relação tributária, o 
“substituído” está legitimado a requerer a repetição do indébito do ICMS 
pago a maior na chamada “substituição para frente” (art. 150, § 7o c/c o 
art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 87, de 1996) (STJ, REsp. no 
203.551-MG, 2a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 3/5/99, p. 138). 
 

 Resumidamente:  
 

a) em se tratando de tributo direto, legitimado a requerer a 
repetição do indébito será a pessoa que se encaixaria no polo 

passivo da relação obrigacional correspondente, caso a 
tributação tivesse ocorrido de forma regular; 
 

b) em se tratando de tributo indireto, legitimado a requerer a 
repetição do indébito será a pessoa que se encaixaria no polo 
passivo da relação obrigacional correspondente caso a 

tributação tivesse ocorrido de forma regular (“contribuinte de 
direito”), desde que prove não haver transferido o encargo a 
terceiro (“contribuinte de fato”) ou, do contrário, estando por 

este expressamente autorizada; 
 

c) o “contribuinte de fato” ou qualquer outro que não integre, em 

tese, a relação tributária discutida, em regra, não têm 
legitimidade para propor ação de repetição do indébito 
tributário, mesmo tendo tido prejuízo financeiro com a exação; 

 

d) exceções à regra última são a legitimação do consumidor final 
de energia elétrica (“contribuinte de fato”) para buscar a 

repetição do montante pago a título de ICMS incidente sobre a 
demanda de potência contratada e não utilizada (STJ, REsp 
1.299.303) e a legitimação do contribuinte substituído para 

requerer a repetição do indébito em razão da não ocorrência do 
fato gerador presumido, no ICMS submetido ao regime de 
substituição tributária para frente (LC nº 87/96, art. 10). 

 
 

7.4. Legitimidade Passiva 

 

 Legitimada a figurar no polo passivo da ação de 
repetição do indébito tributário será a pessoa jurídica de 
direito público em favor de quem foi recolhida a 
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prestação indevida, ou seja, aquela que figurou no polo 
ativo da virtual obrigação tributária (CTN, art. 119). 
  

 Nem sempre, portanto, estará legitimada a tanto a 
entidade federativa titular da competência tributária, 
pois, tendo delegado a capacidade tributária ativa a 
outra pessoa jurídica, a última deverá figurar como 
única ré na repetitória. 
 

OBS: Exemplificativamente, ao ajuizar ação visando à devolução de 

pagamento reputado indevido feito a título de taxa federal de controle e 
fiscalização ambiental, deve o autor arrolar, como réu, o IBAMA, 
entidade autárquica que figura, na forma da Lei no 10.165/2000, como 

sujeito ativo da suposta obrigação tributária correspondente, e não a 
União Federal, embora detentora da competência tributária em relação 

a esse tributo (CF, art. 145, inciso II). 

 

 A repartição de receitas tributárias, instituto 
constitucional destinado a assegurar o equilíbrio da 
federação, não é matéria relevante à verificação da 
legitimidade passiva na ação de repetição do indébito 
tributário.  
 

OBS: Dessa forma, por exemplo, carecem os Municípios de legitimidade 
ad causam para as ações de repetição de indébito relacionadas ao 

imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), ainda que 
a eles pertençam cinquenta por cento do produto da arrecadação 
respectiva (CF, art. 158, III).  

 

 Diferente, contudo, é o caso do imposto de renda retido 
na fonte por Estados, Distrito Federal e Municípios, 
pois, ainda que se trate de imposto da competência 
federal (CF, art. 153, inciso III), o produto dessa 
retenção é apropriado por tais entidades, destinatárias 
que são da referida verba, na forma dos comandos 
constitucionais dos artigos 157, inciso I, e 158, inciso I. 
 

 Por isso, considera o Superior Tribunal de Justiça que 
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na 
ação de restituição de imposto de renda retido na fonte 
proposta por seus servidores (Súmula no 447).  
 

 Além disso, assevera que a União não possui 
legitimidade passiva em demandas promovidas por 
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servidores públicos estaduais com o objetivo de obter 
isenção ou não incidência de imposto de renda retido na 
fonte (REsp no 874759, Min. Teori Zavascki, 2006). 
 

É da competência da Justiça estadual processar e conhecer demanda 
contra a retenção do imposto de renda, no pagamento de vencimento de 
servidor público estadual ou municipal, haja vista que, a teor do art. 157, 
I, da CF, tal tributo é arrecadado e se incorpora ao patrimônio dos 
estados ou dos municípios. A jurisprudência também é assente no 
sentido de que os municípios e os estados têm legitimidade passiva para 
figurar nas ações propostas por servidores públicos municipais e 
estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção ou à repetição do 
indébito de imposto de renda retido na fonte (STJ, AgRg no REsp 

1480438, Min. Humberto Martins, DJe 30/10/2014). 
  

 O Banco, que tem mera função de caixa arrecadadora 
(CTN, art. 7º, § 3º), não ostenta, à toda evidência, 

legitimidade ad causam na ação de repetição do 
indébito. 

 
7.5. Correção Monetária 

 

 Embora sem previsão expressa no CTN, vem sendo 
imposta a correção monetária do indébito repetido desde 
a data do recolhimento indevido até a efetiva restituição, 
ainda que a lei específica da entidade tributante 
também seja omissa a respeito. 
 

OBS: não seria razoável que o Fisco, exigindo correção monetária sobre 
os montantes tributários recolhidos com atraso, ficasse eximido de 
atualizar as quantias que indevidamente recebeu, quando chamado a 

restituí-las. 

 

 O Supremo Tribunal Federal, no particular, valeu-se de 
integração por analogia, em obediência ao que dispõe o 
art. 108, inciso I, do CTN, para determinar que os 
valores referentes ao indébito tributário devem ser 
corrigidos monetariamente desde o efetivo recolhimento. 
 

 Já o Superior Tribunal de Justiça sumulou o 
entendimento de que na repetição do indébito tributário, 
a correção monetária incide a partir do pagamento 
indevido (Súmula 162). 
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OBS: Como a correção monetária não revela um plus, mas mera 
recomposição do padrão aquisitivo original da moeda em virtude da 

corrosão inflacionária, deve vir espelhada nos índices que melhor 
reflitam a depreciação do período enfocado, incluindo os índices 
expurgados por planos econômicos (quando o indébito remonte ao 

século passado). Os índices de correção monetária aplicados ao longo 
do tempo na compensação ou repetição do indébito tributário federal 

são os seguintes: (a) IPC, de março/1990 a janeiro/1991; (b) INPC, de 
fevereiro a dezembro/1991; (c) UFIR, a partir de janeiro/1992; (d) taxa 
SELIC, exclusivamente, a partir de janeiro/1996 (STJ, EDREsp. 

544551/BA, 1a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 24/05/2004, p. 
182). 

 
7.6. Juros e multa 

  

 Na previsão expressa do art. 167, caput, do CTN, 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. 
 

 Assim, se o tributo não era devido, ou seja, se não havia 
tributo, mas cobrança ilegítima, tudo o que foi pago pelo 
contribuinte a esse título deve ser devolvido, o que 
inclui, irrefutavelmente, os valores atinentes à multa 
moratória e aos juros que eventualmente tenham 
incidido. 
 

OBS: Não tendo existido débito, não há falar em mora, a justificar a 

incidência dos juros e a multa respectiva. Diferentemente ocorre com 
relação às infrações de caráter formal, pois essas não ficam 

prejudicadas pela causa da restituição. Assim, por exemplo, se um 
contribuinte foi punido por ter deixado de recolher ICMS sobre certas 
operações e também por não ter emitido notas fiscais relativamente a 

elas, mesmo que obtenha decisão judicial reconhecendo indevida a 
tributação, por ser titular de isenção, permanecerá obrigado ao 

recolhimento da multa última, que não fica prejudicada (CTN, art. 175, 
parágrafo único), subsistindo autonomamente como sanção pelo 
descumprimento da obrigação acessória consistente no dever de emitir 

documento fiscal. 
 

 No tocante aos juros incidentes sobre a quantia 
repetida, estabelece o CTN como termo inicial da 
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contagem o trânsito em julgado da decisão definitiva que 
a determinar (art. 167, parágrafo único).  
 

 Tal regra se revela bastante prejudicial ao autor da 
repetitória, pois, já sendo reconhecidamente moroso o 
processo judicial, os feitos em que a Fazenda Pública é 
parte são ainda mais demorados, graças aos privilégios 
processuais que a ela são garantidos na lei (intimações 
pessoais, prazos dilatados, duplo grau obrigatório de 
jurisdição etc.). 
 

 Assim, embora em linhas processuais gerais os juros 
contem-se da citação (que constitui em mora o devedor, 
na forma do art. 240 do CPC), no caso da repetitória 
tributária o autor percorre uma longa jornada na 
direção do trânsito em julgado da decisão que lhe venha 
a ser favorável, sem que faça jus, até este instante, ao 
cômputo de juros sobre o montante a ser restituído pelo 
Fisco. 
 

OBS: Ademais, é injusto e nada isonômico que os juros a favor do Fisco 
incidam desde o vencimento do prazo para pagamento do tributo (CTN, 

art. 161, caput) e, na hipótese inversa, ou seja, na repetição do indébito 
tributário, o termo inicial da contagem seja postergado até a data em 

que transitada em julgado a decisão favorável ao contribuinte.  

 
 De todo modo, o comando do art. 167, parágrafo único, 

do CTN vem sendo aplicado pela jurisprudência, em 

atenção á Sumula 188 do STJ (os juros moratórios, na 
repetição do indébito tributário, são devidos a partir do 
trânsito em julgado da sentença).  
 

 No âmbito federal, entretanto, a normatização específica 
(art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95) impõe que os juros – 
equivalentes à taxa SELIC – corram desde a data do 
pagamento indevido, seja para fins de compensação, 
seja quando o contribuinte postula a repetição 
propriamente dita. 
 

 Em qualquer caso, os juros moratórios não são devidos 
no lapso de tempo compreendido entre a data de 
expedição do precatório e a do pagamento, quando 
realizado este no prazo estipulado na Constituição. Foi o 
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que decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao considerar 
não haver mora da entidade pública no referido período, 
diante da previsão constitucional de pagamento até o 
final do exercício seguinte (RE 298616, Min. Gilmar 
Mendes).  
 

 Esse entendimento acabou positivado em súmula 
vinculante (Súmula Vinculante no 17: Durante o período 
previsto no § 1o do art. 100 da Constituição, não incidem 
juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos). 
Note-se que, após a edição da E.C. no 62/2009, onde se 
lê, na súmula, “§1o do art. 100”, deve ser lido “§ 5o do 
art. 100”). 
 

 Na sequência, definiu o STF que “incidem os juros da 
mora no período compreendido entre a data da 
realização dos cálculos e a da requisição ou do 
precatório” (tese de repercussão geral, tema 96 – RE 
579431, Min. Marco Aurélio). 
 

 Quanto ao percentual dos juros na repetição, à míngua 
de disposição geral no CTN, a jurisprudência tem 
entendido por aplicar o mesmo índice de que se vale o 
Fisco para exigir os débitos tributários, na mora do 
contribuinte.  
 

OBS: na ausência de disposição específica, utiliza-se a regra do art. 
161, §1º, do CTN, que fixa, genericamente, a taxa de juros a favor do 
Fisco em 1% ao mês, revertendo-a em favor do contribuinte no caso de 

repetição de indébito tributário. Ou seja, o percentual dos juros a 
remunerar a importância a ser repetida pelo Fisco há de ser o mesmo 
que este exige sobre os débitos tributários dos contribuintes em mora, 

que, em regra, é de 1% ao mês, salvo disposição legal específica diversa 
(no âmbito federal, o percentual é o da taxa SELIC, que embute juros e 

correção monetária). 
 

7.7. Prazo 
 

 Como regra, o direito de pleitear a repetição do indébito 
deve ser exercido, administrativamente ou em juízo, no 
prazo de cinco anos, a contar da data da extinção do 
crédito tributário (CTN, art. 168, inciso I). 
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OBS: Não há grande relevância prática na discussão atinente à 

natureza jurídica do prazo do art. 168 (uns entendem que se trata de 
decadência, outros defendem a natureza prescricional do prazo). 

 

 Como visto, o termo inicial do prazo para pedir a 
repetição do indébito tributário é a data da extinção do 
crédito tributário, o que significa, em regra, a data do 
pagamento (Art. 156, I, do CTN). 
 

 Assim, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento 
de ofício ou a lançamento por declaração, ou seja, 
tributos em relação aos quais o contribuinte é 
previamente notificado pelo Fisco a efetuar o 
recolhimento de prestação de determinado valor em 
certo prazo, o pagamento realizado extingue o crédito 
tributário (CTN, art, 156, inciso I), correndo, a partir de 
então o quinquênio em que pode ser pleiteada a 
restituição. 
 

 Já no tocante aos tributos submetidos a lançamento por 
homologação, a jurisprudência tradicional considerava 
que a extinção do crédito tributário não ocorria na data 
do pagamento, já que este era feito de forma antecipada, 
exigindo-se a homologação fiscal a ele adicionada para 
esse fim (CTN, art. 156, VII). 
 

 Assim, como na maior parte das vezes a homologação 
ocorre tacitamente, pelo silêncio do Fisco no prazo de 
cinco anos contado da data de ocorrência do fato 
gerador (CTN, art. 150, § 4º) – desde que tenha havido o 
pagamento antecipado pelo contribuinte, é lógico –, 
somente nesse instante estaria extinto o crédito 
tributário, pelo que correria, a partir de então, o prazo à 
repetição, em caso de recolhimento indevido.  
 

 Logo, na prática, o prazo para repetir o indébito 
referente a tributo sujeito a lançamento por 
homologação era considerado de 10 anos a contar do 
fato gerador: 5 anos para a extinção do suposto crédito 
(pagamento antecipado somado à homologação tácita) + 
5 anos para se pleitear a restituição. 
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 5 anos (CTN, art, 150, §4º) + 5 anos (CTN, art. 168, I) 
 

 A tese conhecida entre os profissionais do Direito 
Tributário como “cinco mais cinco” acabou sendo 
uniformizada pela 1ª Seção do STJ no julgamento do 
EREsp 435835 (março de 2004) passando as turmas da 
referida Corte a adotá-la sem vacilações, como se vê na 
sequência. 
 

 Acontece que o Poder Executivo, inconformado com essa 
orientação, obteve no Congresso Nacional a aprovação 
de um projeto que redundou na Lei Complementar no 
118/2005, cujo art. 3º contém norma estabelecendo 

que para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 
do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso 
de tributo sujeito a lançamento por homologação, no 
momento do pagamento antecipado de que trata o §1º 
do art. 150 da referida Lei. 
 

 Poderia o legislador ter simplesmente alterado a redação 
do inciso I do art. 168 do CTN, a fim de declarar que, 
em relação a qualquer tributo e independentemente da 
modalidade de lançamento a que estivesse submetido, a 
data do pagamento seria o termo inicial do prazo para se 
pleitear a restituição do indébito tributário. Isso seria 
suficiente para tornar obsoleta a jurisprudência dos 
cinco mais cinco. 
 

 Assim não agiu o Estado-legislador, exatamente porque 
pretendeu emprestar efeito interpretativo à norma do 
art. 3º da LC 118/2005, beneficiando-se da disposição 
do inciso I do art. 106 do CTN, que determina a 
aplicação retroativa da lei meramente interpretativa. 
 
 

 É certo, no entanto, que leis interpretativas, 
propriamente ditas, são unicamente as que contenham 
conteúdo meramente declaratório, encampando o 
sentido da norma interpretada que já vinha sendo 
adotado pela jurisprudência dominante. Somente nesse 
caso se pode cogitar de retroatividade da lei 
interpretativa, exatamente por não representar inovação 
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no mundo jurídico, respeitando a segurança exigida pelo 
Direito. 
 

 Não foi o caso da Lei Complementar no 118/2005, que, 
no particular, promoveu verdadeiro atentado à 
jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de 
Justiça, sob a égide da qual pautavam os contribuintes 
o tratamento do prazo para a manifestação da pretensão 
repetitória.  
 

 O Superior Tribunal de Justiça repeliu em parte a 
tentativa de atribuição de efeito retroativo à norma do 
art. 3º da LC 118/2005, determinando que ficassem a 
salvo dela os casos de repetições de indébitos recolhidos 
até 09 de junho de 2006, data em que passou a vigorar 
a referida lei complementar, publicada em 09 de 

fevereiro de 2005, mas sujeita a vacatio de cento e vinte 
dias (REsp 1.002.932, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux).  
 

 O Supremo Tribunal Federal foi chamado a dar a 
palavra final sobre o tema, ocasião em que adotou em 
parte a orientação do Superior Tribunal de Justiça e 
considerou válida a aplicação do novo prazo de cinco 

anos às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis 
de 120 dias da Lei Complementar no 118/2005, ou 
seja, a partir de 9/6/2005 (RE 566.621, Min. Ellen 
Gracie). 
 

 O Superior Tribunal de Justiça, então, alterou seu 
entendimento prévio e passou a adotar a posição do 
Supremo Tribunal Federal. 
 

Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de 
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela 
Corte Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, 
notadamente em havendo julgamento de mérito em repercussão geral 
(arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a 
partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, 
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por 
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que 
trata o art. 150, §1º, do CTN (REsp 1269570, 1ª Seção, Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 04/06/2002). 
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 Superado se encontra, atualmente, o entendimento de 
que o prazo para repetir indébito tributário corre 
também a partir da data em que o Supremo Tribunal 
Federal declara a inconstitucionalidade da lei tributária 

com eficácia erga omnes. 
 

OBS: Como as decisões de inconstitucionalidade de leis proferidas pelo 

Pretório Excelso, em princípio, ostentam conteúdo declaratório, não 
devem ser tidas como marco inicial do prazo para se pleitear a 

devolução do indébito tributário. Se não têm efeito constitutivo, 
prestando-se apenas ao reconhecimento de que a lei tributária, na 
verdade, não é uma lei, porquanto incompatível com a ordem 

constitucional, há que se considerar que tais decisões não transformam 
recolhimentos devidos em indevidos, antes, atestam-lhes essa última 
característica. Ou seja, quem paga tributo com base em lei 

inconstitucional não pode pretender que a decisão do STF declarando 
tal vício tenha algum relevo na contagem do prazo para a repetição, 

notadamente quando já expirado o lapso de tempo fixado no CTN a 
tanto (art. 168). veja-se que a ação direta de inconstitucionalidade, 
como qualquer ação meramente declaratória, é imprescritível. O 

raciocínio desenvolvido em moldes a assegurar à decisão respectiva, em 
caso de procedência do pedido, o efeito de (re)abrir prazos para 

contribuintes pleitearem devolução de quantias recolhidas 
indevidamente ao erário torna a ação de repetição (condenatória) 
imprescritível também, o que se revela absurdo. Daí a 1a Seção do 

Superior Tribunal de Justiça haver assentado que a declaração de 
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle 
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de 

inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de 
contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos 

ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos 
sujeitos ao lançamento de ofício (REsp 1110578, Rel. Min. Luiz Fux). 

 

 Por fim, há hipótese em que o termo inicial do prazo 
para pedir a repetição do indébito tributário conta-se da 
data em que se tornar definitiva a decisão que desfez a 
condenação prévia que ensejou o recolhimento (CTN, 
artigos 165, III c/c 168, II).  
 

 Nessa linha – pouco usual –, não importará a data em 
que extinto o suposto crédito tributário, e sim o 
momento em que transitada em julgado a decisão que 
revogou, anulou, reformou ou rescindiu a condenação 
anterior, em função da qual o recolhimento foi realizado. 
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OBS: Trata-se do caso em que o contribuinte questiona a tributação, 

perde em primeira instância, recolhe a prestação, mas continua 
discutindo, em grau recursal, a validade da exação, até que obtém 

decisão final reconhecendo-a indevida. Não é situação comum, uma vez 
que quem tem dinheiro para pagar a prestação exigida pelo Fisco e 
pretende discuti-la até a última instância não efetua o pagamento, mas 

o depósito em garantia de que trata o CTN em seu art. 151, inciso II. 
 
 

7.7.1. Prescrição da Execução 
 

 O prazo prescricional da pretensão de execução da 
decisão definitiva proferida no processo de 
conhecimento condenando a Fazenda Pública a restituir 
o indébito é de 5 anos, na forma do Decreto nº 
20.910/32. 

 

STF, Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição 
da ação. 

 
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o prazo para 
propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art.  1º  
do  Decreto  n.  20.910/1932  e  da  Súmula 150 do Supremo Tribunal  
Federal,  é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do  processo  
de  conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e 
certo, incidindo o princípio da actio nata. As Turmas da Seção de Direito 
Público do STJ decidiram que a prescrição da  execução, assim como a 
prescrição da própria ação de repetição do indébito tributário, é de cinco 
anos, não havendo falar em  prazo  de  dez  anos  (cinco mais cinco) 
(AgRg nos EDcl no AREsp 637.311/DF,  Rel.  Ministro  Mauro  

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 
17/4/2015). 

 

OBS: mesmo que a ação de conhecimento tenha sido proposta antes da 
entrada em vigor da LC 118/2005, o prazo prescricional da pretensão 

de execução será de 5 anos, pois tanto o art. 168 do CTN quanto o 
Decreto nº 20.910/32 o preveem. A interpretação original do art. 168 do 
CTN não estabelecia prazo de 10 anos para repetir indébitos atinentes a 

tributos sujeitos a lançamento por homologação, apenas postergava o 
início da contagem dos 5 anos para a data da homologação tácita. 
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7.7.2. Prescrição da Ação Anulatória. Exaurimento da 
Via Administrativa 

 

 O art. 168 do CTN alude a prazo de cinco anos para 
pleitear a repetição do indébito tributário, quer em juízo, 
quer fora dele.  
 

 Se o contribuinte optar pelo ingresso prévio na esfera 
administrativa e, lá, for derrotado, terá dois anos de 
prazo prescricional para buscar, judicialmente, a 
anulação dessa decisão denegatória, na forma do art. 
169, caput, do CTN. 
 

Tendo pleiteado o contribuinte, no prazo de cinco anos, perante a 
administração, a repetição do indébito, e, após o indeferimento, ajuizado 
a ação judicial, com o mesmo fim, dentro de dois anos, atendidos se 
encontram os arts. 168 e 169 do CTN. Não há, deste modo, que falar-se 
em decadência ou prescrição (STF, AgrAg no 111.231, 2a Turma, Rel. 
Min. Aldir Passarinho, DJ 21/11/86, p. 22.858). 

 

 Estabelece o parágrafo único do art. 169 do CTN que o 
prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação 
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir 
da data da intimação validamente feita ao representante 
judicial da Fazenda Pública interessada. 
 

OBS: Equivocou-se o legislador em chamar de intimação o que, na 
verdade, é citação, pois certamente quis fazer referência ao ato através 
do qual se completa a relação processual, dando-se ciência ao réu da 

demanda e ensejando-lhe a possibilidade de ser ouvido pelo juízo. 

 

 Despida de razoabilidade é a previsão de prescrição 
intercorrente, no exíguo prazo máximo de um ano a 
contar da citação, expirado o qual, não havendo decisão 
favorável ao contribuinte, com trânsito em julgado, 
fulminada ficaria a pretensão repetitória. 
 

 É evidente que se o Judiciário não tem condições de dar 
cabo de sua missão constitucional em prazo aceitável, 
nenhum prejuízo daí decorrente poderá ser imputado ao 
cidadão, que já estará carregando fardo pesado ao 
suportar a demora na entrega da prestação jurisdicional 
solicitada.  
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 Por isso, é pacífico na doutrina que a regra em questão 
só merece aplicação nas hipóteses em que a lentidão na 
tramitação do processo decorra de desídia atribuída ao 
próprio autor da ação. 
 

 Não pode restar dúvida sobre a desnecessidade de 
prévio ingresso na via administrativa, como condição 
para o pedido judicial de repetição do indébito 
tributário.  
 

 O princípio constitucional do art. 5º, inciso XXXV 
(“Livre Acesso ao Judiciário”) não se coaduna com a 
exigência de prévio ingresso na esfera administrativa 
como condição para o acesso ao Judiciário, ficando a 
escolha inicial do foro – administrativo ou judicial – a 
critério exclusivo do titular do direito à repetição do 
indébito tributário. 
 
 

7.8. Antecipação de Tutela  
 

 Não cabe tutela provisória, quer fundada em urgência, 
quer fundada em evidência, no processo de ação de 
repetição de indébito tributário. É que os pagamentos de 
débitos judiciais a cargo da Fazenda Pública devem ser 
feitos em virtude de sentença e na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios, a teor do comando 

constitucional do art. 100, caput.  
 

 Mesmo as requisições de pequeno valor (RPV) só podem 
ser satisfeitas com sentença judicial transitada em 
julgado, conforme o §3º do citado art. 100 da 
Constituição. 
 
 

7.9. Cumprimento de Sentença  
 

 O julgado que condena o Fisco a repetir indébito 
tributário era cumprido, na égide do CPC/73, em 
processo de Execução contra a Fazenda Pública, com 
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regramento nos artigos 730 e seguintes da antiga lei 
processual.  
 

 Com a vigência do CPC/2015, o processo de execução 
foi dispensado e substituído pela fase de cumprimento de 
sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 
pagar quantia certa pela Fazenda Pública, que deve ser 
deflagrada pelo exequente com base no artigo 534 do 
diploma processual mencionado. 
 

 Em sua impugnação, a Fazenda Pública só poderá 
invocar as matérias indicadas nos incisos do art. 535 do 
CPC, a saber: I - falta ou nulidade da citação se, na fase 
de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 
ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 
inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução 
ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência 
absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer 
causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 
pagamento, novação, compensação, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em 
julgado da sentença. 
 

 Caso o ente fazendário aponte excesso no valor apurado 
pelo exequente, deverá declarar de imediato o valor que 
entende correto, sob pena de não conhecimento da 
arguição (art. 535, §2º). 
 

 Se a impugnação for apenas parcial, a parte não 
questionada pela executada será, desde logo, objeto de 
cumprimento (art. 535, §4º). 
 

 Nos casos em que a Fazenda deixar de oferecer 
impugnação ao cumprimento de sentença que enseje 
expedição de precatório, não lhe poderá ser imposta a 
obrigação de pagar honorários advocatícios à parte 
exequente relativamente a essa fase do processo (art. 
85, §7º).  
 

 Quando a impugnação oferecida pela Fazenda for 

rejeitada, as verbas de sucumbência serão acrescidas no 



 
Apostila Ações Tributárias 2017 (1.2) – Master Juris 

Todos os direitos reservados ao autor, Mauro Luís Rocha Lopes, e ao Master Juris.  

Respeite o seu professor. Não faça cópias ilegais, nem compartilhe esse material. Faça valer a sua assinatura! 

valor do débito principal, para todos os efeitos legais (art. 
85, §13). 
 

  A rejeição da impugnação da Fazenda Pública não se 
submete a reexame necessário pelo tribunal, diante de 
ausência de previsão da correlata decisão no rol do art. 
496 do CPC. 
 

 Nada impede que o contribuinte, dispondo de sentença 
de procedência na repetitória transitada em julgado, 
opte pela via da compensação tributária, quando 
legalmente autorizada. 
 

OBS: Como já estudado, o STJ tem entendimento sumulado no sentido 

do qual o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou 
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença 
declaratória transitada em julgado (Súmula 461). 
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8. Depósito suspensivo da exigibilidade do crédito 

tributário 
 

 Prevê o art. 151 do CTN, em seu inciso II, que suspende 
a exigibilidade do crédito tributário o depósito de seu 
montante integral. 
 

 Depósito deve ser sempre realizado em caráter acessório 
a uma discussão judicial ou administrativa do crédito.  
 

 Quando efetuado na via administrativa, o depósito não 
tem propriamente o efeito de suspender a exigibilidade 
do crédito, uma vez que a impugnação e o recurso 
administrativo já são suficientes a tanto (CTN, art. 151, 
III).  
 

OBS: Terá esse depósito prévio (ou seja, feito em sede administrativa) o 
único efeito de desobrigar o contribuinte relativamente aos juros e à 
correção monetária do valor devido, se, ao término do contencioso 

administrativo, vier a ser derrotado. 

 

 Na esfera judicial, após a constituição definitiva do 
crédito tributário, o depósito terá o duplo efeito, ou seja, 
impedirá a cobrança – suspendendo, como 
consequência, o curso da prescrição – e afastará do 
contribuinte a responsabilidade pela atualização e 
remuneração do capital depositado (que será transferida 
ao banco depositário). 
 

 Por “montante integral”, entenda-se aquele que é exigido 
pelo Fisco em quitação, e não o valor que o contribuinte 
reputa devido.  
 

STJ, Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do 
crédito tributário se for integral e em dinheiro. 

 
OBS: A jurisprudência que admite que o contribuinte, anteriormente ao 

ajuizamento da execução fiscal, antecipe a oferta da garantia do débito, 
mediante arrolamento de bens, fiança bancária ou seguro garantia, 

para obter certidão positiva com efeitos de negativa (CTN, art. 206), não 
viola a orientação da Súmula no 112 do STJ, pois não se trata de 
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  
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A jurisprudência do Superior Tribunal  de  Justiça  firmou entendimento  
de  que  o  contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia 
para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão  Positiva  de  
Débitos  com  Efeitos  de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução 
equivale à antecipação da penhora exigida pelo art.   206   do  CTN;  
contudo,  não  é  meio  apto  a  suspender  a exigibilidade  do crédito 
tributário, nos termos do art. 151 do CTN (AgRg no AREsp 810212, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/03/2017). 

 

 Realizado o depósito posteriormente ao vencimento do 
crédito, para que seja considerado integral deve 
abranger os valores atinentes aos juros de mora e à 

multa (CTN, art. 161, caput). 
 

 Efetuado o depósito em juízo, e em se tratando de 
tributo sujeito a lançamento por homologação – sendo o 

quantum respectivo apurado inicialmente pelo próprio 
devedor –, enquanto o ente público não manifestar 
discordância expressa e fundamentada com relação ao 
valor do mesmo, a exigibilidade do crédito estará 
suspensa. 
 

OBS: o depósito judicial realizado pelo contribuinte que discute tributo 
sujeito a lançamento por homologação não descaracteriza tal 

modalidade de lançamento. Isso quer dizer que à Fazenda competirá 
observar o prazo quinquenal do art. 150, §4º, do CTN, se pretender 

efetuar a constituição ex officio de crédito de valor superior ao 
depositado, exatamente como procederia em casos de pagamento 
antecipado, ao qual se assimila, na espécie, o depósito.  

 
OBS: expirado o quinquênio estabelecido no art. 150, §4º, do CTN, 

perde a Fazenda o direito de lançar diferenças, ficando adstrita ao 
montante declarado e depositado pelo contribuinte, a ser convertido em 
renda caso saia vitoriosa na ação por ele promovida. Note-se, assim, 

que, para os casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, 
prescinde de “lançamento para prevenir decadência” o crédito cuja 

exigibilidade houver sido suspensa através de depósito do montante 
integral.  
 

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de  
tributos  sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao  
realizar  o  depósito  judicial  com  o  objetivo de suspender a 
exigibilidade  do  crédito tributário, promove a constituição deste; como  
resultado,  torna-se  desnecessário o ato formal de lançamento pela   
autoridade  administrativa  no  que  se  refere  aos  valores depositados 
(STJ, REsp 1637092, 2ª Turma, Min. Herman Benjamin, DJe 
19/12/2016). 
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 O depósito não pode ser imposto ao contribuinte como 
condição para o acesso ao Poder Judiciário, o que 
implicaria violação direta à garantia constitucional do 
art. 5º, inciso XXXV. 
 

OBS: A previsão do art. 38, caput, da Lei no 6.830/80 (LEF), que 
vincula a propositura da ação anulatória do ato declarativo da dívida ao 

depósito prévio, foi devidamente temperada pelo extinto Tribunal 
Federal de Recursos, em sua Súmula 247 (Súmula 247. Não constitui 
pressuposto da ação anulatória do débito fiscal o depósito de que cuida o 
art. 38 da Lei no 6.830, de 1980).  

 
STF, Súmula Vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito 
prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 
pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. 

 

 O contribuinte não pode ver negada sua pretensão de 
depósito do montante integral do crédito tributário, 
direito que lhe assiste e que pode ser exercido em 
qualquer fase do processo, ainda que já prolatada 
sentença sujeita a recurso. 
 

 Não há falar em resistência fiscal à pretensão de 
depósito manifestada pelo contribuinte, por ser evidente 
o interesse da Fazenda na medida. 
 

OBS: uma vez depositada a importância total do crédito tributário com 
vistas à sua discussão judicial, estará desde logo a entidade tributante 
garantida contra possíveis modificações futuras no estado econômico do 

devedor, cabendo-lhe ao fim do processo, saindo-se vitoriosa, requerer a 
conversão em renda da quantia acautelada, providencia extinguirá o 

crédito tributário, na forma do art. 156, inciso VI, do CTN. Por isso, o 
ajuizamento de execução fiscal tendo por objeto débito já discutido em 
ação autônoma e submetido a depósito integral deve ensejar o pronto 

indeferimento da petição inicial correspondente, por ausência de 
interesse processual (CPC, art. 330, inciso III).  

 

 O depósito permanecerá como impeditivo da cobrança e 
retido até que transitada em julgado a decisão proferida 
no processo de conhecimento em que se discute a 
exigência fiscal.  
 

 Sendo a decisão totalmente favorável ao contribuinte, 
levantará ele a importância e o crédito restará extinto, 
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por força do provimento judicial definitivo em seu favor 
(CTN, art. 156, inciso X).  
 

 Do contrário, ou seja, derrotado o sujeito passivo fiscal, 
autor da ação, o depósito será convertido em renda da 
Fazenda Pública, com a quitação automática (CTN, art. 

156, inciso VI).  
 

OBS: a demonstrar que nenhuma utilidade terá o executivo fiscal, 

havendo anterior depósito do montante integral do crédito. 

 

 Quando o depósito vier a ser feito posteriormente à 
propositura da execução fiscal, ainda que nos autos de 
ação anulatória, deverá ser transferido ao juízo da 
execução, para funcionar como a garantia de que trata o 
art. 9º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 (LEF).  
 

 Após o ajuizamento da execução fiscal, a presença de 
qualquer causa legal que tenha o efeito de suspender a 
exigibilidade do crédito tributário levará apenas à 
suspensão do processo, nunca à extinção. 
 

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 957.509/RS, relatado  
pelo  Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o  
entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do   
crédito  tributário, perfectibilizada após a propositura  da  ação, ostenta o 
condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo". 
Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao 
ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, 
mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim  
permanecerá  até  que a exequente se manifeste acerca de eventual 
inadimplemento ou quitação da dívida (AgRg no AREsp 613937, Rel. 

Min. Francisco Falcão, DJe 08/03/2017). 

 

 Embora a realização de depósito seja uma faculdade do 
contribuinte, não pode ele levantá-lo quando ainda não 
haja decisão transitada em julgado (em seu favor, claro) 
no processo em que discute a exação tributária. 
 

TRF da 4ª Região, Súmula 18. O depósito judicial destinado a 
suspender a exigibilidade do crédito tributário somente pode ser 
levantado ou convertido em renda, após o trânsito em julgado da 
sentença.  
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OBS: Em caráter excepcional, o STJ entendeu possível o levantamento, 

antes do trânsito em julgado, do depósito realizado por contribuinte que 
já dispunha de liminar em mandado de segurança suspendendo a 

exigibilidade do crédito que discutia. É que, nesse caso, o depositante 
pretendia apenas se resguardar da fluência de juros e correção, 
porquanto já se encontrava beneficiado pela aludida decisão liminar. 

Assim, restou decidido que quando a suspensividade decorre de liminar 
em mandado de segurança, sendo o depósito mera faculdade do 
contribuinte, o levantamento pode ser autorizado a qualquer tempo 

(REsp. 543422/PI, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 
21/06/2004, p. 199). 

 

 Do mesmo modo, não cabe a conversão em renda até 
que a Justiça defina a legitimidade da exigência 
questionada em caráter definitivo. 
 

 Extinto o processo sem exame de mérito, o depósito deve 
ser convertido em renda da entidade pública situada no 
polo passivo da causa, salvo no caso em que a extinção 

tenha decorrido de ilegitimidade ad causam da mesma.  
 

As causas de extinção do processo sem julgamento do mérito são 
invariavelmente imputáveis ao autor da ação, nunca ao réu. Admitir que, 
em tais casos, o autor é que deve levantar o depósito judicial, significaria 
dar-lhe o comando sobre o destino da garantia que ofereceu, o que 
importaria retirar do depósito a substância fiduciária que lhe é própria. 
Assim, ressalvadas as óbvias situações em que a extinção do processo 
decorre da circunstância de não ser a pessoa de direito público parte na 
relação de direito material questionada, o depósito judicial somente 
poderá ser levantado pelo contribuinte que, no mérito, se consagrar 
vencedor. Nos demais casos, extinto o processo sem julgamento de 
mérito, o depósito de converte em renda. Precedente da 1a Seção: EREsp. 
479725/ BA, Min. José Delgado, DJ 26.09.2005 (EREsp 227835, 1ª  
Seção, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 05/12/2005). 

 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 
entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem 
julgamento  de mérito, os depósitos efetuados pelo contribuinte para 
suspender   a   exigibilidade   do   crédito  tributário  devem  ser 
convertidos   em   renda  da  Fazenda  Pública.  Precedentes:  EREsp 
548.224/CE,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Primeira  Seção, DJ 
17.12.2007,  p.  120;  EREsp  279.352/SP,  Rel.  Ministro  Luiz Fux, 
Primeira  Seção,  DJ  22.5.2006,  p.  139;  EREsp  479.725/BA,  Rel. 
Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 26.9.2005, p. 166 (AgRg no 

REsp 1575714, Min. Herman Benjamin, DJe 24/05/2016). 
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 Decretada a falência do contribuinte, o depósito judicial 
por ele efetuado não será arrecadado pelo juízo 
falimentar, senão após a solução da ação judicial em 
que discutido o crédito tributário correspondente, na 
orientação do STJ. 
 

O depósito efetuado na conformidade do art. 151/CTN deverá 
permanecer sob a responsabilidade do juízo onde se discute a 
exigibilidade do tributo, não podendo ser arrecadado pelo juízo falimentar 
antes do seu término (ROMS 13786/SC, 2a Turma, Rel. Min. Peçanha 
Martins, DJ 28/06/2004, p. 213). 

 

 Também não pode o Fisco apropriar-se de depósito 
realizado em processo no qual saiu derrotado, a pretexto 
de existirem outras dívidas tributárias do mesmo 
contribuinte, não discutidas no processo, sob pena de 
ofensa à coisa julgada. 
 

O depósito inibitório de ação fiscal (CTN, art. 151) deve ser devolvido ao 
contribuinte em caso de este ser vitorioso na ação a ele relativa. Não é 
lícito ao Fisco apropriar-se de tal depósito a pretexto de que existem 
outras dívidas do contribuinte, oriundas de outros tributos (REsp 

297115, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 04/06/2001). 

 

 O depósito pode ser feito nos próprios autos da ação de 
conhecimento em que se discute a exação tributária 
questionada.  
 

 Na Justiça Federal, sequer é necessária autorização 
judicial prévia (Lei nº 9.289/96, art. 11), bastando que o 
demandante efetue por conta própria o depósito e 
apresente o comprovante ao juiz, que notificará a 
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do CTN. 
 

 No singular caso de discussão judicial envolvendo 
tributo retido na fonte, como não se mostra possível ao 
autor da ação realizar por conta própria o depósito, deve 
requerer ao juiz que intime a fonte a depositar em juízo 
a verba retida, cabendo ao magistrado viabilizar, com a 
aludida ordem, o exercício do direito conferido ao sujeito 
passivo tributário pela norma do art. 151, inciso II, do 
CTN. 
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 Feito o depósito inicialmente em sede administrativa, em 
caso de derrota o contribuinte terá o prazo final da 
cobrança amigável (30 dias, no âmbito federal, cf. art. 
21 do Decreto nº 70.235/72) para propor a ação judicial 
cabível, com o que os valores devem ser transferidos 
pela autoridade administrativa para conta à ordem do 
juiz da causa (art. 43, §1º, do mesmo decreto). 
 

 O depósito do montante integral do crédito tributário 
pode ser feito em qualquer procedimento judicial de que 
a exigência fiscal seja objeto. Admite-se, pois, depósitos 
preparatórios ou incidentais tanto em ações anulatórias 
(sede mais comum de discussão do crédito tributário) 
quanto em ações declaratórias. Também em mandado 
de segurança é possível efetuar-se o depósito do valor do 
crédito tributário. 
 
OBS: Indeferida a liminar inicialmente pleiteada, o 
contribuinte terá sempre a alternativa de suspender a 
exigibilidade do crédito mediante o depósito. Aliás, 
mesmo obtendo decisão judicial suspendendo a 
exigibilidade, o contribuinte poderá se interessar em 
realizar o depósito, o que providenciará com o objetivo 
de se livrar da correção monetária e dos juros, caso 
venha a terminar o litígio derrotado. 
 

OBS: nas ações consignatórias tributárias, quando a discussão não se 
prenda ao valor do crédito tributário, este ficará com a sua exigibilidade 
suspensa, uma vez que depositado o seu montante integral. Perfeito 

exemplo disso se dá quando duas ou mais entidades fazendárias 
estejam exigindo tributo sobre o mesmo fato gerador; desde que o 

consignante deposite quantia correspondente ao crédito de maior valor, 
ambos ficarão com a exigibilidade suspensa, já que integralmente 
garantidos. 

 

 Por força da Lei nº 9.703/98, os depósitos envolvendo 
créditos tributários federais passaram a ser feitos 
através de documento de arrecadação (DARF), com a 
subsequente transferência dos valores depositados para 
a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente 
de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para 
recolhimento dos tributos federais (art. 1º, §2º). 
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 Encerrada a lide, a vitória do Fisco enseja ordem judicial 
de transformação do depósito em “pagamento 

definitivo”, assimilado à chamada conversão em renda 
(CTN, art. 156, VI), com efeito de extinção do crédito 
(art. 1º, §3º, inciso II).  
 

 Do contrário, ou seja, anulada a dívida por decisão 
transitada em julgado, deve a Caixa Econômica Federal 
restituir ao sujeito passivo a quantia depositada, no 
prazo máximo de vinte e quatro horas a contar da 
intimação judicial a tanto, realizando débito à Conta 
Única do Tesouro Nacional e remunerando o capital 
devolvido pela Taxa SELIC (art. 1º, §3º, I e §4º).  
 

 No âmbito de Estados, Distrito Federal e Municípios, há 
possibilidade de repasse imediato às entidades públicas 
de parte (70%) dos valores atualizados dos depósitos 
realizados em ações judiciais ou em discussão 
administrativa, desde que instituído fundo de reserva 
destinado a garantir a restituição da parcela transferida 
aos cofres públicos (fundo esse que será composto 
exatamente pelos montantes depositados não 
repassados ao Tesouro), dentre outras exigências 
previstas na LC nº 151/2015. 
 
  

[Continua...] 


