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Trinta e cinco enunciados aprovados no Encontro de Juízes da Dívida Ativa, realizado no
dia 10 de setembro de 1999:
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ENUNCIADOS
1) Certidão da Divida Ativa referente a duas espécies de tributos - imposto e taxa. Declarada a
inexigibilidade de um deles, a execução fiscal prosseguira com relação ao outro.
2) A execução fiscal pode incidir contra o devedor ou contra o responsável tributário, não sendo
necessário que conste o nome deste na certidão da divida ativa.
3) A dissolução da sociedade sem o pagamento dos tributos implicara a responsabilidade pessoal do
sócio - gerente, havendo presunção de fraude e infração a lei pelo não pagamento do tributo na
forma e nos prazos previstos em lei. (CTN, art. 135, III).
4) A retirada do sócio da pessoa jurídica só gera efeitos para terceiros apos o registro da alteração
do contrato social na Junta Comercial.
5) No caso de sucessão da empresa, o sucessor respondera pelas dividas tributarias do sucedido,
desde que continue a realizar o mesmo negocio.
6) A solicitação de informações a receita federal no processo de execução devera ser realizada, se
necessário, através de mandado de intimação, com prazo para cumprimento e entregue
pessoalmente, para que, no caso de descumprimento, sejam aplicadas as penalidades pertinentes.
7) A exceção de pre-executividade somente será possível nos casos de pagamento, ilegitimidade
passiva da parte executada e nulidade da certidão da divida publica, não sendo necessária a garantia
do Juízo.
8) A prescrição será interrompida com o despacho determinando a citação, quando também será
interrompida para o responsável tributário, independentemente de constar seu nome na certidão de
divida ativa.
9) O deferimento do pedido de suspensão da execução pelo parcelamento da divida também
suspende a prescrição, cujo prazo fluirá novamente da data em que a Fazenda Publica comunicar o
não cumprimento do parcela-mento.
10) A citação estará aperfeiçoada com a entrega do AR no endereço da executada, não importando
por quem for ele recebido.
11) Caberá ao Oficial de Justiça diligenciar, no endereço indicado pelo credor, a localização da
executada e de seus sócios. Em caso de certidão negativa, proceder-se-á, de imediato, a citação por
edital, desnecessário que a Fazenda Publica procure novo endereço.
12) O bem penhorado pode, a qualquer tempo, ser substituído por dinheiro, desde, porem, que este
represente o valor total do debito atualizado.
13) A penhora de dinheiro poderá se deferida para deposito mensal, cabendo ao representante legal
da executada a responsabilidade pela sua realização, depositando mensalmente a quantia
determinada pelo Juízo e apresentando, mensalmente, a planilha de faturamento.
14) O representante legal, nomeado como depositário, somente será liberado da função publica se
apresentar motivo justificado, a ser apreciado pelo Julgador. A designação do representante da parte
executada como depositário justifica-se por ser menos oneroso para o próprio executado, assim
como para a Fazenda Publica. E compatível com o principio da liberdade, decorrente do disposto no
art. 5., II da CF, a nomeação do devedor para as funções de depositário judicial (CPC,art.340,III).
15) Em caso de descumprimento dos encargos pelo depositário, devera o Juízo intimá-lo para, em
72 (setenta e duas) horas, demonstrar que cumpriu sua função ou apresentar justificativa. Se o
Juízo entender que esta não o escusa, decretar-lhe-á a prisão civil
16) Nos termos da Sumula 619 do STF, cabe a prisão civil do deposita-rio, nos autos do processo de
execução fiscal, independentemente de ação de deposito.
17) Cabe a prisão domiciliar no caso de depositário idoso.
18) No caso de penhora de dinheiro, com período mensal de deposito, o prazo para embargos contase da intimação da penhora e não do ultimo deposito.
19) Os embargos serão recebidos sob condição resolutiva. Se a parte deixar de realizar o deposito,

os embargos serão extintos, por falta de garantia.
20) O sócio da executada e parte legitima para opor embargos a execução, desde que não tenha
sido citado para a execução como responsável tributário.
21) Não cabe denunciação da lide em execução fiscal, nem qualquer outra intervenção de terceiro.
22) E parte legitima para opor embargos a execução quem, na qualidade de substituto do devedor
originário, teve seus bens penhorado na execução fiscal.
23) Haverá restituição de prazo para embargos se a penhora houver sido renovada por forca de
nova certidão de divida ativa, expedida em razão de erro de fato da anterior.
24) A procedência parcial dos embargos do devedor não compromete a execução fiscal, que
prossegue em relação ao credito exigível, ainda que a apuração deste implique procedimento de
liquidação.
25) Na execução fiscal contra falido, o dinheiro que sobrar da alienação de bens penhorados deve
ser entregue ao juízo da falência, para que se incorpore ao monte e seja distribuído, observadas as
preferências e as forcas da massa.
26) Ainda que acolhidos os embargos a execução, não deve a Fazenda Pública ser condenada ao
pagamento de honorários de advogado se a execução foi proposta em razão de erro por parte do
contribuinte.
27) A liquidação extrajudicial não suspende a execução de credito tributário.
28) A execução fiscal e definitiva, não podendo transformar-se em provisória. Em caso de
improcedência dos embargos, o Juiz prosseguirá com a execução fiscal.
29) Ha conexão entre a ação anulatória e os embargos a execução, quando presentes os requisitos
do artigo 103 do CPC, evitando-se, assim,sentenças contraditórias.
30) A propositura da ação declaratória de inexistência de debito não impede, por si só, o
ajuizamento de ação de cobrança ou de execução.
31) O Fisco não tem interesse em impedir o deposito preparatório a que se refere o art. 38 da Lei
6.830/80.
32) Rejeitada a pretensão de impugnação ao credito fiscal, o deposito será convertido em
pagamento. Em caso contrario, será devolvido ao depositante, monetariamente atualizado (art. 32,
parágrafo 2., da Lei n. 6.830/80).
33) Falta interesse de agir no caso de a parte intentar medida cautelar apenas para a realização do
deposito de que trata o artigo 151 do CTN.
34) Em sede de execução fiscal, não sendo citado o devedor, nem localizados bens penhoráveis, os
autos do processo, apos um ano de suspensão, serão remetidos ao arquivo provisório, não correndo
a prescrição.
35) A suspensão do processo, por vários anos, não importa na sua extinção, mas apenas no seu
arquivamento provisório ate que sejam localizados os bens do devedor.
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