
DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

Prof.  Marcello Leal 

Execução Fiscal e Processo Tributário 

Ação Anulatória – Parte 2 

        



Ação Anulatória 

Competência 
 
 

Prof. Marcello Leal 

Ação anulatória e a 
ação de embargos 

A ação anulatória, para 

o STJ, poderá ser 

utilizada antes, durante 

a execução fiscal e após 

a ação de embargos. 

Como a anulatória e os 

embargos são 

autônomos, eles 

poderão conviver, 

devendo, contudo, ser 

reconhecida 

litispendência caso haja 

identidade de partes, 

causa de pedir e pedido. 



Ação Anulatória 

Ação anulatória e a ação de embargos 
 

Prof. Marcello Leal 

• Se um dos processo já tiver sido julgado, o outro deverá ser 

extinto em análise do mérito (art. 468 e 474, CPC) 

• Caso não existam identidade de partes, pedido e causa de 

pedir, elas poderão conviver, pois não haverá litispendência. 

• Se embargos e anulatória forem contemporâneos, haverá 

conexão, sendo competente para julgar os dois processos o 

juiz prevento.  



Ação Anulatória 

Ação anulatória e a ação de embargos 
 

Prof. Marcello Leal 

• Na impossibilidade de julgamento conjunto, a anulatória e os 

embargos terão normal prosseguimento, pois as matérias em 

discussão são distintas (claro, pressupondo-se que não há 

litispendência) 

• O juiz poderá suspender a execução se reconhecer a 

prejudicialidade entre a anulatória e ação de embargos, 

excepcionalmente. 

– STJ, Resp. 193.766/SP 

 



Ação Anulatória 

Ação anulatória e a ação de embargos 
 

Prof. Marcello Leal 

• A suspensão da execução fiscal é ato de competência privativa 

do juízo da execução fiscal, não podendo ser determinada pelo 

juízo da anulatória (salvo no caso de reunião de processos). 

• Entendimento Fazendário no sentido de que após o oferecimento 

da ação de execução fiscal, somente será cabível a ação de 

embargos.  

• Para a Fazenda , o contribuinte deverá ser penalizado pela sua 

inércia, arcando com os ônus da sua omissão. 



Ação Anulatória 

Prescrição 

Prof. Marcello Leal 

• Como não há regra especifica, o prazo 

prescricional é do art. 1º, do Decreto 

20.910/32. 

– STJ, Resp. 947.206/RJ 

• Eventual ajuizamento de execução fiscal  não 

suspende e nem interrompe o prazo 

prescricional da ação anulatória; 



Ação Anulatória 

Prescrição 

Prof. Marcello Leal 

• Eventual requerimento administrativo atrai a incidência do art. 
4º, do Decreto 20.910/32, suspendendo o prazo da ação, 
reiniciando sua contagem a partir da data em que a 
Administração manifeste sua decisão final 

• Decisão liminar na ação anulatória ira suspender a prescrição 
contra o Fisco; 

• Transitada em julgado a ação anulatória, reconhecendo a 
validade da dívida, como constitui em mora o devedor, a 
Fazenda aplica o art. 174, parágrafo único, II e IV do CTN. 



Ação Anulatória 

Depósito preparatório 

Prof. Marcello Leal 

• LEF, Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo 

as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição 

do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da 

dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do 

débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e 

multa de mora e demais encargos. 



Ação Anulatória 

Depósito preparatório 

Prof. Marcello Leal 

 SV. 28, STF 

 O simples ajuizamento da anulatória não suspende o curso da 
execução fiscal, nos termos do art. 585, §1º, CPC (art. 784, 
§1º, NCPC). 

 O raciocínio acima se aplica mesmo quando há conexão 
reconhecida entre a anulatória e a execução fiscal. 

 O depósito somente suspende o crédito tributário se for 
integral e em dinheiro nos termos da súmula 112, STJ. 

 Será integral se depositado o valor que o reputa correto e, se 
feito após a propositura da execução fiscal, o autor deverá 
fazer constar o valor dos encargos de 20% do DL 1.025/69. 



Ação Anulatória 

Tutela provisória: tutela de urgência e de evidência 

Prof. Marcello Leal 

• O CTN deverá ser lido, no seu art. 151, como se referindo às 
tutelas provisórias, seja de urgência ou de evidência (artigos 
294, 300, 303, 305 e 311, NCPC). 

 

• Com exceção do depósito em dinheiro, as outras garantias, 
como a fiança bancária e a caução idônea, apresentadas na 
anulatória, não possuem o condão de suspender a 
exigibilidade do crédito, fazendo-se necessária a presença dos 
demais requisitos para a concessão de medida liminar. 



Ação Anulatória 

Tutela provisória: tutela de urgência e de evidência 

Prof. Marcello Leal 

• Antes do ajuizamento da execução fiscal, com ou se 
apresentação de garantia, a medida liminar terá como efeito a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; 

 

• Se a ação anulatória for proposta após o ajuizamento da 
execução fiscal, deverão ser aplicadas à anulatória as mesmas 
restrições que seriam aplicáveis caso tivessem sido apostos 
embargos à execução, exigindo-se garantia suficiente do juízo 
e os requisitos do art. 739-A, CPC. 

– STJ, Resp. 1.233.190/SC 



Ação Anulatória 

Tutela provisória: tutela de urgência e de evidência 

Prof. Marcello Leal 

• Se a ação anulatória for proposta após o ajuizamento da 

execução fiscal, deverão ser aplicadas à anulatória as mesmas 

restrições que seriam aplicáveis caso tivessem sido apostos 

embargos à execução, exigindo-se garantia suficiente do juízo 

e os requisitos do art. 739-A, CPC (art. 919, NCPC). 

 STJ, Resp. 1.233.190/SC 



Ação Anulatória 

Tutela provisória: tutela de urgência e de evidência 

Prof. Marcello Leal 

NCPC, Art. 919.  Os embargos à execução não terão efeito 
suspensivo. 

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já 
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão 
relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da 
parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. 



Ação Anulatória 

Tutela provisória: tutela de urgência e de evidência 

Prof. Marcello Leal 

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser 
respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá 
quanto à parte restante. 

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos 
por um dos executados não suspenderá a execução contra os que 
não embargaram quando o respectivo fundamento disser 
respeito exclusivamente ao embargante. 

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação 
dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e 
de avaliação dos bens. 



Ação Anulatória 

Efeitos da sentença 

Prof. Marcello Leal 

Sentença de procedência 
total do pedido 

Extinção do crédito 
tributário 

O particular deverá executar 
a decisão, arcando com os 

ônus e, se for o caso, juntar 
documentos. 

Extinção parcial do pedido – 
anulação parcial da CDA 

Se possível liquidar por 
simples cálculos aritméticos, 
é desnecessária a alteração e 

substituição da CDA 

STJ, Resp. 1.115.501/SP 



Ação Anulatória 

Processamento e julgamento 

Prof. Marcello Leal 

 O NCPC extinguiu a diferenciação entre procedimentos 
sumário e ordinário, unificando no procedimento comum, vide 
art. 318. 

 Caberá o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a depender 
do valor da causa. 



Ação Anulatória 

Honorários advocatícios na ação anulatória 

Prof. Marcello Leal 

 A ação anulatória é uma medida judicial autônoma; 

 Independentemente dos honorários fixados na execução e nos 
embargos, caberá fixação de honorários na anulatória. 

 STJ, ERESP. 81.755/SC e Agravo Regimental no Resp. 
1.190.491/RS. 

 O somatório dos honorários autônomos, deverá respeitar o 
limite de 20%, nos termos do art. 20, § 3º, CPC. 



Ação Anulatória 

Honorários advocatícios na ação anulatória 

Prof. Marcello Leal 

 Nos embargos à execução fiscal, não cabe fixação de 
honorários em favor do ente público, porque já incluído no 
encargo de 20% do Decreto-lei nº 1.025/69. 

 Súmula 168, TFR. 

 Contudo, o STJ entende que os encargos de 20% não se aplica 
às ações anulatórias, posto que autônomas. 

 STJ, Resp. 1.216.871/RS. 



Ação Anulatória 

Pagamento ou parcelamento de débito objeto de ação 
anulatória 

Prof. Marcello Leal 

 O pagamento espontâneo de débito caracteriza ato de 
reconhecimento do pedido da Fazenda Pública na execução 
fiscal, ensejando a extinção da anulatória e o pagamento de 
honorários pelo autor da ação (art. 26, CPC e 90, NCPC); 

 A adesão a acordo de parcelamento importa em confissão de 
dívida, se houver assinatura do termo, equivalendo à renúncia 
à pretensão formulada na ação, devendo, ser extinto o feito 
com julgamento do mérito, nos termos do art. 267, V, CPC 
(art. 487, III, NCPC), com a condenação do autor da 
anulatórios nos ônus sucumbenciais. 



Ação Anulatória 

Cautelar para expedição de CPEN 

Prof. Marcello Leal 

 Busca-se antecipar os efeitos da penhora; 

 O objetivo da cautelar será unicamente a expedição da CPEN; 

 Não gerará o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito 
tributário; 



Ação Anulatória 

Cautelar para expedição de CPEN 

Prof. Marcello Leal 

 Segundo o STJ, nem o depósito em dinheiro terá o condão de 
suspender a exigibilidade do crédito tributário (STJ, Resp. 
1.123.669/RS); 

 Não poderá ser manuseada se já em curso o feito executivo; 

 Não tem o condão de suspender a inscrição no CADIN, 
fazendo-se necessário, além da garantia idônea, questionar 
judicialmente o débito (art. 7º, I, Lei 10.522/02). 


