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Direito Tributário

QUESTÕES DE 11  a 20

Prof. Lis Ribas

Questão 11

Gabarito Preliminar: C.
Comentário: Conforme inc. I do art. 133 do CTN, a empresa X responderá integralmente
pelos tributos devidos até a data do ato, se a empresa Y cessar a exploração da atividade.

Questão 12

Gabarito Preliminar: B

Comentário: Conforme o incs. I e II do art. 153 do CTN, deve ser previsto em lei o prazo de
duração da moratória e as condições para a sua concessão em caráter individual.

Questão 13

Gabarito Preliminar: A

Comentário: Segundo o inc. II e par. único do art. 197 do CTN, os bancos, casas
bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras, mediante intimação
escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, de forma que essa
obrigação não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício,
função, ministério, atividade ou profissão.

Questão 14

Gabarito Preliminar: D



Comentário: Segundo a decisão proferida nos autos da ADI 4296, o Tribunal, por maioria,
conheceu da ação direta, vencido o Ministro Nunes Marques, que conhecia parcialmente
da ação. No mérito, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, e do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, nos termos
do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos parcialmente o
Ministro Marco Aurélio (Relator), que declarava a inconstitucionalidade também do art. 1º, §
2º, da expressão “sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o
objetivo de assegurar o ressarcimento a pessoa jurídica” constante do art. 7º, inc. III, do art.
23, e da expressão “e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem
prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé” constante do art. 25,
todos da Lei nº 12.016/2009; o Ministro Nunes Marques, que julgava improcedente o
pedido; o Ministro Edson Fachin, que declarava a inconstitucionalidade também do art. 1º,
§ 2º, e da expressão constante do inc. III do art. 7º; e os Ministros Roberto Barroso e Luiz
Fux (Presidente), que julgavam parcialmente procedente o pedido, dando interpretação
conforme a Constituição ao art. 7º, § 2º, e ao art. 22, § 2º, da mesma lei, para o fim de nele
ler a seguinte cláusula implícita: “salvo para evitar o perecimento de direito”, nos termos
dos respectivos votos proferidos.

...

Voto vencedor quanto ao tema da alternativa:

“II – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI 12.016/2009 II –
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI 12.016/2009 O requerente
questiona, em relação ao inciso III do art. 7º do diploma legal, a possibilidade conferida ao
juiz de exigir do impetrante O requerente questiona, em relação ao inciso III do art. 7º do
diploma legal, a possibilidade conferida ao juiz de exigir do impetrante caução, fiança ou
depósito para o provimento da medida cautelar. Afirma que essa exigência limita a
capacidade postulatória dos mais dotados econômica e financeiramente.

Transcrevo o que diz o inciso III do art. 7º:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida,
caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução,
fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa
jurídica.

Da leitura do dispositivo impugnado, parece-me que não há, aqui, uma restrição absoluta,
que afete o acesso à jurisdição ou a liberdade e a autonomia do Poder Judiciário. No
exercício do seu poder geral de cautela, o magistrado vai poder analisar se aquele caso
específico exige caução, fiança ou depósito. A norma não cria nenhum empecilho na
concessão da medida liminar, apenas atesta expressamente uma faculdade do juiz, a qual,
inclusive, ainda que não estivesse prevista especificamente na Lei de Mandado de



Segurança, decorreria da aplicação do Código de Processo Civil e da própria extensão
inerente ao poder geral de cautela pertencente ao magistrado.

...

Na hipótese em análise, cumpre ressaltar que o condicionamento da concessão de medida
cautelar à prestação de uma contracautela pelo impetrante, entre aquelas previstas no
inciso III do art. 7º, caracteriza-se como mera faculdade do magistrado, que pode ser
exercida com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, só ocorrendo se
verificada a real necessidade da garantia em juízo, devendo sempre ser avaliada conforme
o caso e a capacidade econômica da parte. Na hipótese em análise, cumpre ressaltar que
o condicionamento da concessão de medida cautelar à prestação de uma contracautela
pelo impetrante, entre aquelas previstas no inciso III do art. 7º, caracteriza-se como mera
faculdade do magistrado, que pode ser exercida com o objetivo de assegurar o
ressarcimento à pessoa jurídica, só ocorrendo se verificada a real necessidade da garantia
em juízo, devendo sempre ser avaliada conforme o caso e a capacidade econômica da
parte.

Desse modo, fica evidente que a exigibilidade de caução, fiança ou depósito para o
provimento cautelar não constitui uma obrigação a ser adotada pelo juiz, mas apenas uma
possibilidade, não afastando o poder geral de cautela. Não será imposta, p. ex., na
hipótese de a medida se mostrar abusiva, diante de circunstâncias concretas nas quais o
impetrante não possa arcar com o custo ou quando não se verifica a necessidade de sua
adoção. geral de cautela. Não será imposta, p. ex., na hipótese de a medida se mostrar
abusiva, diante de circunstâncias concretas nas quais o impetrante não possa arcar com o
custo ou quando não se verifica a necessidade de sua adoção.

Mostra-se, assim, plenamente razoável a previsão da mera faculdade de exigência de uma
contragarantia por parte do impetrante se o caso concreto assim demandar, não havendo
nenhuma limitação ou restrição à garantia de acesso à jurisdição, à autonomia e
independência do Judiciário, e muito menos aos direitos líquidos e certos dos menos
favorecidos, como alega o requerente. Entendo, portanto, constitucional a previsão do art.
7, III, julgando, nesse aspecto, improcedente a ação.”

Em razão do trecho do julgamento exposto, a alternativa correta é a letra “d”.

Questão 15

Gabarito Preliminar: B

Comentário: Para celebração de convênios, todos os estados devem ser convocados para
as reuniões, sob a presidência de representantes do Governo federal, segundo o caput do
art. 2º da LC 24/1975. Segundo o par. 1º desse artigo, deve haver a presença da maioria
dos estados para que a reunião seja realizada. Quanto à concessão e revogação de



benefícios, deve-se observar o par. 2º “A concessão de benefícios dependerá sempre de
decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá
de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes”.

Questão 16

Gabarito Preliminar: C

Comentário: O fato gerador somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade
imobiliária, que se dá mediante o registro, razão pela qual o ITBI será devido em 2021.

Segundo julgamento do ARE nº 1294969 pelo STF, “o fato gerador do imposto sobre
transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência
da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro".

Questão 17

Gabarito Preliminar: C

Comentário: Segundo a Súmula nº 554 do STJ, “na hipótese de sucessão empresarial, a
responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas
também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data
da sucessão”.

Questão 18

Gabarito Preliminar: A

Comentário: Segundo o par. 2º do art. 7º da Lei do MS, há hipóteses em que não seria
possível a concessão de liminar nos autos do mandado de segurança:

compensação de créditos tributários;

entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior;



reclassificação ou equiparação de
servidores públicos;

concessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer
natureza.

Corroborando com esse dispositivo, foi editada súmula do STJ proibindo a concessão de
liminar para deferir compensação de créditos tributários:

Súmula nº 212, STJ: A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação
cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.

No entanto, no julgamento da ADI nº 4296, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do
par. 2º do art. 7º da Lei do MS, superando a súmula nº 212 do STJ, razão pela qual a
alternativa “a” está correta:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22,
§2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI
12.016/2009)...PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A
DETERMINADOS OBJETOS...P.REVISÕES LEGAIS EIVADAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO...5. Ação
julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade
dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a
constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (ADI 4296,
Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 09/06/2021, Publicação: 11/10/2021)

Questão 19

Gabarito Preliminar: C

Comentário: Segundo jurisprudência do STJ, “a simples confissão de dívida, acompanhada
do seu pedido de parcelamento, não configura denúncia espontânea” (AgRg no REsp
1050664 / DF)

Questão 20

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur454225/false


Comentário: Segundo o inc. VI do art. 134 do CTN, “nos casos de impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício.
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