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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a (in)constitucionalidade do art. 25 da Lei
13.606/18. O dispositivo introduz a figura da indisponibilidade administrativa de bens
do contribuinte pelo Fisco antes do início da execução fiscal na hipótese de o crédito
tributário restar inadimplido após a inscrição em dívida ativa e notificação do sujeito
passivo para o pagamento. A análise se propõe a esmiuçar os fundamentos das
inúmeras Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas perante o Supremo
Tribunal Federal em face da medida, cujos argumentos alcançam a possibilidade da
inconstitucionalidade formal e material do art. 25 da Lei 13.606/18.. Preceitos
constitucionais como o critério da proporcionalidade, devido processo legal
substancial, contraditório e ampla defesa, reserva de jurisdição, direito de propriedade
e livre iniciativa são discutidos. Além, põe-se em foco a tendência de desjudicalização
da cobrança do crédito tributário e a seletividade de execuções fiscais como prováveis
impulsionadores da inovação normativa em discussão, bem como em outras anteriores
nesse mesmo sentido.
Palavras-chave: indisponibilidade de bens, sanção política, execução fiscal,
desjudicialização.

ABSTRACT

The presente work was developed with the purpose of discussing the
(un)constitucionality of the article 25 from the Brazilian new Law number 13.606/18
concerning administrative inalienability of property from the taxpayer by the National
Treasury in case of the credit was not performed after the tax assessment and the
taxpayer was already notified before litigation. The analysis aims to understand the
allegations from all the judicial actions concerning the unconstitucionality of the
procedure filed before the Supreme Court, wich arguments concerns such an
unconstitutionality involving a legislative process and also an unconstitucional
content.. Precepts as proporcionality principle, adversary system, right to counsel are
discussed. Furthermore, the search focus on desjudicialization of claims involving tax
warrant and its tax floreclosure selectivity as the main reason of the legal innovation
under discussion, as well as previous innovations in the same vein.

Keywords: inalienable property and rights, tax warrant, coertion policy,
desjudicialization of claims.
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INTRODUÇÃO

A Lei n. 13.606/2018, publicada em 10/01/2018, atinente ao Programa de
Regularização Tributária Rural, acrescentou à Lei n. 10.522/2002 os artigos art. 20-B §3º, I
e II, e 20-E1, cujo teor prevê a possibilidade de que, na hipótese de inadimplemento do
crédito tributário pelo sujeito passivo inscrito em dívida ativa, a Fazenda Pública
comunique a inscrição de dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Serviço de
Proteção ao Crédito -SPC e SERASA) e averbe a certidão de dívida ativa nos órgãos de
registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhor, tornando-os desde logo
indisponíveis, antes mesmo de ajuizada a execução fiscal.
Tal inovação normativa visava apenas a renegociação de dívidas dos produtores
rurais. Todavia, sua redação acarretou alterações significativas tidas como alheias à
pertinência temática central da lei. Entre elas, como mencionado acima, a possibilidade de
indisponibilidade pré-executória de bens por parte do Fisco da Fazenda Pública da União,
bem como a comunicação aos órgãos de cadastros, temas cujo cumprimento ficará a cargo
de atos complementares da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN (art. 20-E,
Lei n. 10.522/2002). Além, a medida é aplicada não apenas para dívidas tributárias, mas
também para débitos como multa ambiental e descumprimento de norma administrativa.
Assim, como consequência, foi editada a Portaria nº 33/2018 da PGFN, cujo teor
contém, além das consequência acima mencionadas, a possibilidade de revogação de
contratos de permissão e concessões de prestação de serviços públicos celebrados com o
Estado.
A novidade normativa gerou inúmeras discussões de todas as vertentes, cujo
principal objeto de discussão é a indisponibilidade de bens, em detrimento da comunicação
da dívida ativa, uma vez que a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que
operam bancos de dados e cadastros não é novidade, antes realizada por Tabelionatos de
Protesto, de modo que sua realização tinha como pressuposto o protesto extrajudicial.
No total, há seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs questionando a
constitucionalidade da referida norma, todas sob relatoria do Ministro Marco Aurélio (ADIs
1

Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notific § 3o Não pago o débito no
prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública poderá: I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos
órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao
crédito e congêneres; e II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de
registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.
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5881, 5886, 5890, 5.925, 5.931 e 5932).23 As ADIs tiveram parecer em favor da norma
impugnada pela Advocacia Geral da União – AGU, dentro de sua finalidade institucional, e
parecer contrário da Procuradoria Geral da República – PGR.
Os principais argumentos contra a inovação sustentam a presença tanto de um
vício constitucional formal quanto material. Vício formal porque a norma em questão
estabelece normas referentes ao crédito tributário, matéria esta reservada à lei
complementar pela Constituição Federal (art. 146, III, b, CF) e, ainda, o artigo 185-A do
Código Tributário Nacional - CTN, incluído pela Lei Complementar n. 118/2005, regula o
instituto da insdisponibilidade e sua redação é expressa a prever que a indisponibilidade de
seus bens e direitos do contribuinte seja determinada por ordem judicial se não forem
encontrados bens penhoráveis e, ainda, será limitada ao valor exigível. Além, é
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ, através da Súmula 560, a
necessidade de exaurimento de diligências na busca por bens penhoráveis.
Desse modo, há indícios da revogação de uma lei ordinária com status de lei
complementar (CTN) por lei ordinária.
Ainda, o vício material recai sobre preceitos constitucionais, como o direito da
disposição da propriedade (arts. 5º, XXII, XXIII, LIV e 170, II e III, da CF), além dos
princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.
Não obstante os pontos acima mencionados, o cerne da questão encontra lugar na
necessidade da medida e sua praticabilidade. Argumentos favoráveis ressaltam que a norma
questionada é necessária e conveniente à alteração no paradigma da cobrança da dívida
ativa da União em termos de racionalidade, desjudicialização e ajuizamento seletivo de
execuções fiscais. Tais argumentos, inclusive, foram aqueles sustentatos pelo Presidente da
República e pela Advocacia Geral da União, ao manifestarem-se no bojo das ADIs 5881,
5886, 5890, 5.925, 5.931 e 5932.4
Além, é cediço que a inscrição de dívida ativa só é cabível após oportunizar ao
contribuinte a disposicão da via administrativa para a discussão do crédito tributário e, no
mais, a expropriação apenas será realizada em oportuna execução fiscal, fatos estes

2

A ADI 5881/DF foi a primeira a ser proposta, em 09 de janeiro de 2018, e acarretou a prevenção das ADIs
5886, 5890, 5.925, 5.931 e 5932, já devidamente apensadas ao processo principal.
3
STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5881/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProce
ssoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5347529> Acesso em 23 abr. 2018.
4
STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5881/DF. Relator: Ministro Marco
Aurélio. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Consul
tarProce ssoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5347529> Acesso em 23 abr. 2018.
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reiterados em justificativas da legalidade da medida, em alusão à ausência de violação do
contraditório e ampla defesa.
Por outro lado, sustenta-se também a presunção de que o Fisco já possui um gama
considerável de recursos à sua disposição para resguardar o pagamento do crédito
tributário, a exemplo das garantias e privilégios destes trazidos pelo próprio CTN (art. 185,
CTN) e leis esparsas. Ainda, a proporcionalidade da medida em face dos direitos
restringidos não restou demonstrada.
No mais, questiona-se se tal medida configura um instrumento oblíquo de
coação ao contribuinte, ofensa e inobservância dos princípios basilares do processo
tributário e até mesmo constitucionais, como o contraditório e o devido processo legal
(due process of law) desde a previsão de protesto de dívida ativa (ADI 5.135/STF).
Projeto lei PL 7.630/2017, apresentada em 16/05/2017 define critérios para o
processamento administrativo das execuções fiscais, visando estimular a cobrança da dívida
ativa da União, em especial da dívida ativa da seguridade social, trazia disposição idêntica a
do atual artigo 20-B, § 3o, II da Lei 10.522/2002 ao dispor que, na hipótese de
inadimplemento do sujeito passivo, a Fazenda poderá averbar “inclusive por meio
eletrônico, a certidão de dívida ativa nos registros de bens móveis ou imóveis sujeitos a
arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis”.5
A curiosidade reside no fato que o inteiro teor do projeto disponibilizado pela
Câmara dos Deputados possui um erro de revisão no referido artigo, no qual consta
comentário: “é isso mesmo? Não atenta contra o direito do contribuinte? Uma dívida
bloquear toda a capacidade de negociação dos bens, sem diferençar estágios de gravidade
me parece poder demais ao Estado” 6 . Em síntese, a pergunta feita pelos próprios
parlamentares, que se tornou pública or conta de um erro de revisão, é o que se propõe a
analisar o presente trabalho.
O certo é que, assim como qualquer inovação capaz de violar direitos
constitucionalmente assegurados, desde sua origem a medida se tornou objeto de análise e
crítica constante.
Desta forma, sem pretensão exaustiva, este trabalho tem como escopo discutir a
(in)constitucionalidade da averbação pré-executória fiscal enquanto exemplo de violação da
proibição de sanções políticas no direito tributário, preceitos constitucionais e violacão de
5

BRASIL. Conselho Nacional. Projeto de Lei Ordinária n. 7.630/2017. Altera a Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, para fortalecer a cobrança da dívida ativa da União, principalmente da dívida ativa da seguridade
social. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? codteor=155873
0& filename=PL+7630/2017>. Acesso em: 23 abr. 2018.
6
Ibdi.

10
reserva de lei complementar, discussão esta que será feita à luz da doutrina, artigos
acadêmicos e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Para a solução da questão, adota-se como método a análise doutrinária,
jurisprudencial e artigos de opinião sobe o tema e o estudo minucioso, sem a pretensão
exaustiva, da figura da Lei Complementar e a abrangência de normas gerais de crédito
tributário, o estudo de garantias e privilégios do crédito tributário, sanções políticas,
instrumentos acautelatórios do crédito tributário.
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1.1 BREVE HISTÓRICO DO CONSTITUCIONALISMO TRIBUTÁRIO
NO BRASIL

Por meio da análise do direito tributário brasileiro, verifica-se a existência de um
sistema cujos fundamentos e linhas estruturais são extraídos da própria Constituição,7
enquanto Contituições de outros países quase nada versem sobre a tributação e, quando o
fazem, é por meio de mandamento genéricos, a exemplo da França, Itália, Estados Unidos e
Espanha8 de modo que a Constituição é a mais extensa e minuciosa em tema de tributação
em âmbito internacional.9
Geraldo Ataliba debruçava-se sobre a relação de direito tributário com o direito
constitucional antes mesmo do advento da Constituição de 1988, ao ressaltar que “O trato
de todas as questões concretas de direito tributário, principalmente no Brasil – dado a
feição rígida do sistema constitucional tributário – exige, como preliminar, exame de
aspectos constitucionais”. 10
Segundo Eduaro Jardim, o sistema tributário brasileiro distingue-se dos demais
pela sua característica de intensa constitucionalização. As normas tributárias contidas no
plano constitucional se estruturam de forma inter-relacionadas e constituídas como normaprincípios, institulado pela dourina como nomen juris, um verdadeiro sistema constitucional
tributário, cuja essência é resultado de propostas de mudanças a torná-lo moderno e
compatível com projetos de desenvolvimento do país.11 Antes da concretização de tais
mudanças, notadamente através da Emenda Constitucional n. 18/65, a tributação tinha
pouco espaço na Constituição e até mesmo em leis esparsas12.
Em um contexto mais abrangente, afirma-se que o surgimento dos tributos
confunde-se com o surgimento do próprio Estado e a prática tributária de uma país está
intrinsecamente ligada à sua estrutura econômica e política, de modo que não poderia ser
diferente com o Brasil.13 Nessa contextualização, nos primeiros anos de sua colonização, o

7

DENARI, Zelmo. Curso de direito tributário. 9. São Paulo Atlas 2008. p. 32.
JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013. pp. 64/65.
9
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O controle de constitucionalidade das leis e o poder de tributar na
Constituição de 1988. 4. Rio de Janeiro Forense 2016. p. 62.
10
ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. Ed. RT.
São Paulo: 1969. p. 103.
11
JARDIM, op.cit., p. 65.
12
Ibid.,p. 65.
13 AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos tributos no brasil.
São Paulo: Nobel, 2000. p. 23.
8
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pagamento de tributos à metropole portuguesa se dava em espécie (própria produção), uma
vez que a circulação monetária era quase inexistente14
O quadro de tributação no período Republicano foi de uma evidente autonomia
estadual, produto do federalismo da Constituição de 1891. Em contrapartida, o período
seguinte, Era Vargas (1930-1945), foi marcado por uma forte centralização que levou a
uma política tributária de caráter nacional que buscava criar um ambiente de
desenvolvimento econômico industrial.15
Do ponto de vista constitucional, enquanto a Constituição Republicana de 1891
dava os primeiros passos na direção de uma metodologia tributária mais complexa do que a
existente no período imperial, mas foi a Constituição de 1934 que inaugurou uma inegável
evolução desse sistema, ao eliminar discricionariedades do legislador ordinário e torná-lo
um sistema tributário inflexível e ao mencionar expressamente o princípio da legalidade e
isonomia.16
Durante a segunda metade do século XX, garantias formais e materiais dos
contribuintes foram evidenciadas muito mais pela jurisprudência do que pela atividade
legiferante, tendo como exemplo a ampliação de hipóteses de cabimento do mandado de
segurança preventivo tributário, resultado de uma construção jurisprudencial 17
O atual CTN (1966) mostrou-se contemporâneo quanto ao maior número de
impostos e a concessão de isenções fiscais.18 O “novo” código foi tido como facilitador da
integração nacional do sistema tributário. Após, com a redemocratização pós-1985, o
cenário se mostrou o mais favorável possível ao contribuinte: a constitucionalidade de
várias fontes formais são colocadas sob análise do STF, à partir do momento que a questão
tributária começa a ser questionada por setores sociais que apontavam seus problemas, a
exemplo da ausência da princípio da capacidade contributiva.

14

AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos tributos no brasil.
São Paulo: Nobel, 2000. p. 23.
15 Ibid., p. 28.
16
DENARI, Zelmo. Curso de direito tributário. 9. São Paulo Atlas 2008. pp.38/39.
17
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo:
Dialética, 2015. p. 35.
18 AMED, op. cit., p. 28.
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1.2 FONTES MATERIAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Nos países de origem romanística a legislação tem relevância especial no estudo
de fontes como formação de normas jurídicas através de atos competentes.19 Segundo
Luciano Amaro, fontes são modos de expressão do direito 20, cuja figura básica é a lei.
As fontes no direito tributário são divididas entre fontes formais e materiais. Estas
constituem suporte fáticos de imposições tributárias 21 relacionados com o fato gerador em
uma relação juridical tributária, uma vez que são fatos da realidade que podem vir a
integrar o direito como hipótese de incidência. Por sua vez, fontes formais são veículos
introdutores das normas 22, dispostas na redação do artigo 96, CTN, quais sejam, a) leis, os
tratados e as convenções internacionais, b) os decretos e as normas complementares que
versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes (atos normativos expedidos
pelas autoridades administrativas, decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas
pelas autoridades administrativas, os convênios que entre si celebrem a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios) 23.
Ainda, as fontes formais podem ser divididas entre primárias, as quais inovam o
Direito e compreendem emendas à constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis
delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções (art. 56, CF) e
secundárias, as quais facilitam a aplicabilidade do direito e compreendem portarias,
regulamentos, parecer normativo, circulares e atos administrativos tributários em geral 24.
No presente trabalho, a análise restringe-se sobre sobre as fontes formais primárias
de direito, em especial sobre as figuras da Constituição, Lei Complementar e Medida
Provisória.
A Constituição Federal, cuja supremacia hierárquica é reconhecida, estrutura
sistematicamente o direito tributário. Nela constam princípios, diretrizes gerais, delimitação

19

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 8. ed.,
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 186.
20
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 189.
21
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 14. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995. pp. 47 e
49.
22
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.46.
23
SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de direito tributário. 5. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p.
578.
24
JESUS, Isabela Bonfá de; JESUS, Fernando Bonfá de,; JESUS, Ricardo Bonfá de. Manual de direito e
processo tributário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 107/117.
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da competência tributária e a competência legislativa tributária, limites ao poder de tributar
e direitos fundamentais ao contribuinte. Nas palavras de Luciano Amaro, a Constituição
Federal é o próprio modo de expressão do direito tributário e figura como mecanismo de
regulação do processo de produção de normas tributárias e a determinação da função que
cabe a cada uma.25
Em simetria com a teoria de Kelsen de que o fundamento de validade de uma
norma reside em outra, uma lei deve obrigatoriamente ser consoante com a Constituição,
sendo esta o fundamento de todo o sistema jurídico, sob pena de nascer inválida.26 Na
mesma linha, James Marins aduz que os princípios, principalmente constitucionais, são
pressupostos de um Direito justo, de modo que a “norma injusta não é passível de
questionamento só porque o destinatário a tem como injusta, mas sim porque viola preceitos
constitucionais”.27

Por meio da análise de sistema jurídicos estrangeiros, observa-se que o papel da
Constituição no âmbito tributário é traço característico do constitucionalismo brasileiro,
tendo em vista a importância e o número de dispositivos dedicados à matéria ao longo do
diploma.28 Marins usa a expressão “autêntico sistema constitucional tributário”, já que o
estudo do Direito Tributário positivo deve estar atrelado os princípios da Constituição,
principalmente porque a matéria está meticulosamente desenhada no diploma.29
No que tange à lei complementar, a existência de hierarquia entre tal espécie
normativa e a lei ordinária é divergência entre as melhores doutrinas 30

31

. Entre as

diferenças, reside um um processo legislativo mais rigoroso do ponto de vista formal, com
necessidade de aprovação de uma Lei Complementar por meio de maioria absoluta no
Congresso Nacional (art. 69, CF). No mais, as matérias a ela reservadas são expressamente
previstas no texto constitucional, de modo que o legislador não possui a discricionariedade
de dipor desta ou não.32 Além, a normas que editadas anteriormente à Constituição de 1988
como leis ordinárias e que versavam sobre matéria reservada à lei complementar ganharam
25

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 190.
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed., rev., ampl. e atual. São
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29 MARINS, op. cit., 473.
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81.
31
CARRAZZA, op.cit.,p.1092.
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Constituição de 1988. 4. Rio de Janeiro Forense 2016. p. 243.
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o status de lei complementar e desse modo foram recepcionadas, a exemplo do CTN 33.
No que tange à medidas provisórias, estas são atos administrativos lato sensu 34,
cujas vedações materiais estão elencadas no parágrafo primeiro do artigo 62 da CF, entre
elas matéria reservada a lei complementar.
A emenda constitucional n. 32/01 mudou a forma de ser da medida provisódia,
principalmente em termos de matéria tributária no tocante à instituição de majoração de
tributos35. A conciliação desta com o princípio da anterioridade foi posta sob análise e
conclui que a medida provisória, para produzir os efeitos desejados no exercício seguinte,
deve ser aprovada até o final do exercício em que foi editada.36
O Presidente da República é o único legitimado para a edição de uma medida
provisória (MP), de modo indelegável, diante de situações de relevância e urgência (art. 62,
CF), a ser convertida em lei ordinária pela Congresso Nacional no período de 60 dias
prarrogáveis, sob pena de ineficácia. Ao aprovar a medida provisória, o Congresso
Nacional poderá emendar ao texto original, porém tais alterações deverão resguardar
pertinência temática com o objetivo da MP, sob pena de caracterização do chamado
"contrabando legislativo".37
O STF declarou inconstitucional a prática frequente pelo Congresso Nacional do
chamado "contrabando legislativo", caracterizada pela inserção na redação da lei ordinária
resultante da conversão da medida provisória de temas sem pertinência com a redação
original. O julgamento da ADI 5.127 em 2015 ficou marcado como a primeira vez que o
plenário do STF se manifestou sobre a prática do contrabando legislativo e o caracterizou
como rito legislativo anômalo.38
O que se tem chamado de contrabando legislativo não denota mera observância
de forma, e sim procedimento marcadamente antidemocrático, já que
intencionalmente ou não subtrai a discussão sobre normas que regulam a vida em
sociedade. Trata-se de violação do direito fundamental ao devido processo
legislativo. Não é direito subjetivo de um ou outro parlamentar.39
33
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MACHADO, op. cit..p 84.
36
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A lei 13.606/2018 é resultado da aprovação do PL nº 9.206/2017, pela Câmara dos
Deputados e Senado Federal, apresentado em novembro de 2017, em regime de urgência,
uma vez que o projeto substituía o PL n. 41/2017, objeto de conversão da medida
provisória nº 793/2017 em lei ordinária. 40 Assim, aprovada a lei 13.606/2018, esta
coincidiu com as disposições relativas ao Programa de Regularização Tributária Rural, mas
inovou completamente ao introduzir normas relativas à averbação pré-executória, assunto
que sem pertinência temática com a MP 793/2017.
Na prestação de informações no bojo da ADI 5881/DF, a Câmara dos Deputados
sustenta que apesar da redação do PL nº 9.206/2017 conter dispositivos semelhantes ao
Projeto de Lei de Conversão n. 41/2017, estes são “proposições autonômas, independentes”
e, mesmo se apresentasse temas não contidos na MP 793/2017, não acarretaria vício formal
de tramitação. Ademais, a celeridade que marcou a aprovação da lei se deu em função de
sua classificação do regime de urgência.41
Depreende-se, desse modo, que o processo de sua aprovação não constitui um
“contrabando legislativo” em sua forma pura e simples compreendida pelo Supremo
Tribunal Federal, tendo em vista que a lei 13.606/2018 não é conversão direta da MP
793/2017, mas sim uma lei formalmente independente.42
Todavia, é inegável que a sua aprovação constitui um processo legislativo de
índole duvidosa, a qual resultou na inserção de uma norma de extrema relevância para o
direito tributário no ordenamento através de uma lei ordinária cujo objeto era, de forma
pontual, tão somente a instituição do Programa de Regularização Tributária Rural. Tal
manobra não é novidade e coincide com a utilizada na previsão legal do protesto de dívida
ativa: o art. 1o da Lei 9.492/9743 foi alterado pela Lei 12.767/12, a qual versava sobre
.asp?numero=5135&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso
em: 01 mai. 2018.
40
BRIGAGÃO, Gustavo. Averbação pré-executória é ilegal e inconstitucional. Consultor Jurídico, São
Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/consultor-tributario-averbacao-preexecutoria-ilegal-inconstitucional>. Acesso em 28 abr. 2018.
41
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42
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Aurélio.
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ao protesto de dívida ativa. Diário oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 1997. Disponível em:
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tratamento de serviço público de energia elétrica mas inseriu em seu texto alterações
normativas sem contexto com o diploma legal.44

1.3 RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E NORMAS GERAIS DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO

A Lei Complementar foi introduzida no ordenamento pela Constituição de 1967
com a finalidade de complementar o próprio texto constitucional 45 e a ideia de sua
necessidade se assenta no fato de que certas matérias, apesar de sua importância, não tem
lugar na própria Constituição, sob pena de engessamento de futuras alteracões, ao mesmo
tempo que não são compatíveis com um processo legislativo ordinário, mais simples.46
Assim, sua figura está intrinsecamente ligada à segurança jurídica, estabilidade e unicidade
do sistema.47
A edição de normas gerais por lei complementar é veiculada pela União através do
Congresso Nacional, em âmbito nacional e de forma unificada, a serem observadas pelas
ordens jurídicas parciais da união, quais sejam, União, Estados e Municípios 48.
A Constituição assinala (art. 146, CF) que cabe a este tipo normativo, em matéria
tributária: a) dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; b) regular as limitações constitucionais ao
poder de tributar; c) estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente e de modo exemplificativo49 sobre c.1) definição de tributos e de suas
espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; c.2) obrigação, lançamento,
crédito, prescrição e decadência tributários; c.3) adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas; c.4) definição de tratamento
diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte,
além das hipóteses previstas nos artigos 146-A, 156, § 3º e artigo 155, §2º, XII, da CF e o
tratamento tributário dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperaticas (LC n.
44
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123/2006).
Para melhor análise da problemática da Lei 13.606/2018, delimita-se o enfoque da
matéria a seguir exposta ao item c.2, a fim de esmiuçar a reserva de lei complementar no
estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
crédito tributário (art. 146, III, b, CF).
Ao contextualizar a lei ordinária 13.606/2018, vertentes contra a norma sustentam
a existência de vício formal em razão desta disciplinar matéria atinente a garantias de
crédito tributário e, por conseguinte, possível material reservada a Lei Complementar.
A Advocacia Geral da União se manifestou quanto a questão no sentido de que o
atual artigo 20-B da Lei 10.522/2002, ao dispor sobre a comunicação a inscrição em dívida
ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos
serviços de proteção ao crédito congêners, bem como sobre a indisponibilidade de bens do
contribuinte pela Administração Tributária, institui mecanismo de concretização do artigo
185 do CTN, uma vez que “referido dispositivo impugnado não contempla, pois, norma
geral sobre crédito tributário, mas veicula regra específica que se compatibiliza com a
diretriz imposta pela legislação complementar”: 50
Art. 185 Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.51

Além, a referida instituição sustenta garantias e privilégios do crédito tributário
não se esgotam no código, mas podem ser explorados por lei esparsas e a indisponibilidade
de bens após a inscrição em dívida ativa consiste em por norma de natureza procedimental
derivada do art. 185 do CTN e, por conseguinte, não se enquadraria em normas gerais de
direito tributário constante no art. 146 CF.
Quanto aos argumentos expostos, mister transcrever a redação do art. 183 do CTN:
Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito
tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função
da natureza ou das características do tributo a que se refiram.
Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não
altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.52
50
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Por sua vez, de forma prudente, a Procuradoria-Geral da República - PGR53 se
manifesta quanto a existência do alegado vício formal. Assinado pela Procuradora Geral da
República, Raquel Dodge, a manifestação inicialmete aponta que disposicão sobre a
garantia do crédito tributário é matéria que se enquadra no art. 146, III, b, CF (crédito
tributário) e a construção do STF ao declarar inconstitucionais leis ordinárias da União,
estaduais e distritais que versem sobre material reservada à Lei Complementar.
Principalmente, a PGR aduz que apesar da indisponibilidade de bens e registro de
CDA nos órgãos de registro de bens e direitos em caso de inadimplemento aparentar em um
primeiro momento ser uma simples norma de caráter procedimental de cobrança
administrativa, há de se considerar que esta confere nova garantia ao tributo não previsto no
CTN, de aplicabilidade geral, a todos os tributos e à disposição da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Tal relevância é incompatível com uma simples norma
procedimental e disposição desse teor por lei ordinária abre um precedente que autorizaria
qualquer ente tributante de legislar sobre garantias do crédito tributário, precedente este
contrário à unicidade do sistema, segurança jurídica e estabilidade do regime.
Diante dos argumentos expostos, verifica-se que a inconstitucionalidade formal da
lei 13.606/18, ao dispor sobre mais uma garantia do crédito tributário, teria avançado na
materia reservada à Lei Complementar, no tocante a normas gerais de crédito tributário.
A problemática reside no fato que o art. 146 da CF, ao dispor sobre a reserva de lei
complementar, é tão abrangente que, através da interpretação literal, toda material de cunho
tributário está nas mãos do legislador complementar e, apesar das digressões realizadas
sobre o tema, nenhum limite objetivo foi traçado. 54 Ainda, a própria delimitação da
abrangência de “normas gerais” é um conceito vago que deve ser aprimorado.
Maria do Rosário Esteves se debruça sobre ao tentar desvendar a problemática dos
aspectos formais e materiais da Lei Complementar. Em seu trabalho,55 a autora esclarece
que a primeira menção da expressão “normas gerais” ligada à competência legislativa da
União aparece na Constituição 1946, por razão de emenda apresentada por Aliomar
Baleeiro:
Federativa do Brasil, Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
/LEIS/L5172.htm>. Acesso em 10 out. 2018.
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Art 5º - Compete à União: XV - legislar sobre: b) normas gerais de direito
financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de
regime penitenciário;56

Duas correntes foram desenvolvidas no que tange ao conceito de “normas gerais”
envolvendo a abrangência da Lei Complementar em matéria tributária: a corrente
tricotômica e a dicotômica. Consagrada pelo atual texto constitucional, a primeira
reconhece uma tríplice função da Lei Complementar: a) regular limtações ao poder de
tributar, b) dispor sobre conflitos de competência, c) estabelecer normas gerais sobre direito
tributário. Assim, a vertente reproduz o disposto no art. 146 da CF e, desse modo, é
considerda uma interpretação literal do texto constitucional. Filia-se a esta corrente Yves
Gandra Martins.57
A corrente dicotômica tem como fundamento o princípio federativo e a autonomia
dos entes tributantes ao defender que a noção de que “normas gerais” exercem a função de
a) dispor sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes, b) regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar. Observa-se uma restrição quanto ao papel
da Lei Complementar, de modo a conferir maior autonomia às demais pessoas jurídicas de
direito público interno. Filiam-se a esse corrente Paulo de Barros Carvalho, Geraldo Ataliba
e Roque Carraza. 58
Paulo de Barros Carvalho traça um conceito mais exato de normas gerais de
direito tributário ao afirmar que são aquelas que dispõem sobre conflitos de competência
entre as entidades tributantes ou regulam limitações constitucionais ao poder de tributar.59
Contudo, ao desenvolver tal definição, o autor se afasta da maiorida dos doutrinadores e do
próprio entendimento do STF e se aproxima da chamada linha de interpretação sistemática,
cuja característica é o entendimento propenso a restringir a abrangência da reserva de Lei
Complementar em prol do postulado federativo e autonomia dos entes tributantes ao editar
suas proprias normas, em contrapartida com a escolar bem comportada do Direito
Tributário brasileiro.60
Hamilton Dias de Souza critica tal posição ao afirmar que não há supressão de
56
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autonomia dos entes diante de normas gerais, mas sim uma complementação de preceitos
expressos no texto constitucional, inclusive princípios, para assegurar a unicidade e
harmonização do sistema. O autor defende, assim, a tríplice função da Lei Complementar.61
Na mesma linha, Sacha Calmon Navarro Coelho62 aduz que Lei Complementar
articula a aplicação do sistema tributário constitucional às legislações próprias das pessoas
políticas, constituindo uma norma dirigida ao legislador dos entes federativos. Em síntese,
estas são“normas sobre como fazer normas”, de modo a unificar o sistema e evitar possível
desarmonia.
José Roberto Vieira aponta evoluções doutrinárias mais recentes que discutem o
tema sob uma nova perspectiva63 e destaca a contribuição de Humberto Ávila sobre o tema.
Segundo o autor, é certo que normas devem ser interpretadas de forma sistemática, de
modo a mostrare compatibilidade com a essencia do sistema. Todavia, a mesma
constituição que institui o princípio federativo dispõe as normas previstas no artigo 146.
Nesse caso, quando o ordenamento não se posiciona claramente, a interpretação
grammatical deve se sobrepor à sistemática. Além, o autor fundamenta sua visão
tricotômica da lei complementar nas próprias decisões do STF e STJ nesse sentido.
A doutrina majoritária e o próprio Supremo Tribunal Federal adota a visão
tricotômica da lei complementar em matéria tributária, de modo que a Corte procura afastar
de lei ordinária matérias reservadas à Lei Complemetar, declarando-as inconstitucionais,
como no caso da Súmula Vinculante n. 8: “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.”
Assim, nesse momento necessário se faz a delimitação do conceito de “normas
gerais de crédito tributário”.
Carrazza sustenta que estabelecer normas gerais é apontar diretrizes que valem
para todas as pessoas políticas, nunca normas peculiares. 64 Ainda, nessa linha, o STF
ressalta que “‘gerais’ impõe a ideia de vincular todos os entes federados e os administrados
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e não deve ser entendido como "genérica".65
Luciano Amaro expõe o que entende por “geral” já está na Constituição:
O que a lei complementar faz é, obedecido quadro constitucional, aumentar o
grau de detalhadamento dos modelos de tributação criados pela Constituição
Federal. Dir-se-ia que a Constituição desenha o perfil dos tributos (no que
respeita à identificação de cada tipo tributário, aos limites do poder de tributary
etc.) e a lei complementar adensa os traços gerais dos tributos, preparando o
esboço que, finalmente, será usado pela lei ordinária.66

Normas gerais relacionadas a crédito tributário foram dispostas de forma
discriminada no CTN, em observância à reserva de lei complementar, especialmente no que
tange às garantias e privilégios desse crédito. Ainda, ressalta-se que uma lei complementar
apenas poderá ser revogada pelo mesmo tipo normativo. Nesse sentido, a título de
exemplificação, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o CTN ao acrescentar o artigo
185-A, in verbis:
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar
nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e
entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e
do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam
cumprir a ordem judicial.
§1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor
total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da
indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.
§2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput
deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e
direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. 67

Assim, verifica-se o previsão de norma de caráter geral em matéria tributária,
especialmente

sobre

créditos

tributários,

ao

dispor

sobre

a

possibilidade

de

indisponibilidade de bens do contribuinte inadimplente por meio de ordem judicial. Além, o
dispositivo é cuidadoso ao limitar a indisponibilidade judicial ao valor total exigível e
nunca a bens que excedam esse limite. Trata-se de disposição em perfeita consonância
formal com o texto constitucional.
Diante desse quadro, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República possui
argumentos que condizem mais adequadamente à função sistemática de uma Lei
Complementar, qual seja, articular a aplicação do sistema tributário constitucional às
65

PAULSEN. Op. cit., p. 166.
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 193.
67 BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L5172.htm>. Acesso em 10 out. 2018.
66

23
legislações próprias das pessoas políticas e dizer normas de aplicabilidade a nível nacional,
de modo a trazer segurança e unicidade para o sistema.
Nesse relevo, não se pode admitir que uma medida tão importante, de caráter
nacional, possa ser regulada por lei ordinária. Tal confirmação conduziria a um precedente
perigodo que autorizaria entes tributantes a editarem de forma autonoma leis locais que
autorizassem atos de interferência na propriedade do contribuinte sem o crivo do Poder
Judiciário.
Além, é evidente que a lei trata de normas gerais de crédito tributário, no que
tange a suas garantias e a redação do art. 183 do CTN autoriza que diversas leis tratem
sobre garantias do crédito apenas no que se refere a especificidade da natureza ou das
características do tributo a que se refiram, o que não se verifica no caso concreto.
Desse modo, desde já verifica-se a inconstitucionalidade formal dos artigos 20-B,
III, 20-C e 20-E da lei 13.606/18.

1.4 GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por integrar o Direito Público, com a presença do Estado na relação jurídica,68 as
relações no direito tributário são marcadas por uma desigualdade jurídica, sendo que o
Estado ocupa um lugar de supremacia em detrimento do particular, cuja disposição de
vontade é irrelevante. Consubstancia-se no princípio da supremacia do interesse publico
sobre o privado, visando a realização do bem comum e a persecução de interesses de toda a
sociedade.69 Nesse cenário, o Estado busca através da arrecadação a obtenção de recursos
para a realização e tal interesse e exercer sua atividade financeira.70
Por outro viés, James Marins afirma que o exercício de sua autotutela (arrecadação
e fiscalização) do ente tributante não é intagível, uma vez que deve observar critérios
estritamente legais que vinculam a atuação do agente publico, de modo o interesse publico
não constitui justificativa plausível diante de uma ilegalidade 71.

68
69

SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de direito tributário. 5. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 48.
ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito tributário. 3. ed. Niterói: Impetus, 2006. p.2.
70
FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito tributário para os cursos de
administração e ciências contábeis. 5. ed. rev. e atual. com a Lei complementar nº 1 São Paulo: Atlas, 2006.
p.16.
71
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo:
Dialética, 2015. p. 94.

24
Garantias e privilégios tributários consistem em meios assecuratórios a fim de a
Fazenda Pública receber a dívida e afasta mecanismos que frustraria a realização de seu
direito. Tais garantias demosntram a supremacia do crédito tributário em detrimento de
créditos de forma geral, de modo que o CTN o protege contra efeitos que decorreria de
institutos do direito privado, como a impenhorabilidade.72 Além, as garantias previstas ao
longo do CTN não excluem outras que sejam previstas em lei, de modo que não são
taxativas e o legislador estadual ou municipal podem ampliá-las em função da natureza ou
das características dos tributos a que se refiram (art. 183, CTN).
A redação do artigo 184 do CTN dispõe que o patrimônio do sujeito passivo da
relação jurídico-tributária responde pelo pagamento do crédito face ao inadimplemento. Até
esse ponto, não há distinção entre os demais ramos do direito. Todavia, sua redação
acrescenta que o referido patrimônio é de qualquer origem ou natureza, inclusive bens
gravados com cláusulas de ônus real ou inalienabilidade ou impenhorabilidade,
independente da configuração de dolo ou da constituição do ônus ou clausula,
excepcionando apenas bens e rendas considerados impenhoráveis pela própria lei.
Observa-se, assim, que até mesmo bens gravados com cláusulas de ônus real ou
inalienabilidade ou impenhorabilidade constituem garantia do crédito tributário em favor da
Fazenda Pública, sendo irrelevante a data de constituição da cláusula ou do ônus. Desse
modo, se o contribuinte constituir uma hipoteca muito antes da constituição do crédito
tributário que se pretender executar, ou até mesmo da realização de seu fato gerador, o
imóvel hipotecado responderia à pretensão do Fisco, até mesmo com preferência ao credor
civil.
Ainda, a título de exemplificação, nos termos do art. 1.911 do Código Civil - CC73,
as dívidas em geral de herdeiros não serão satisfeitas com bens gravados com cláusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade transmitidos por disposição de última vontade.
Todavia, tais cláusulas são opostas apenas aos particulares, não produzindo qualquer efeito
perante dívidas tributárias 74.
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Quanto a exeção trazida pelo dispositivo, qual seja, os bens e rendas que a lei
declare absolutamente impenhoráveis, é cediço que o Código de Processo Civil – CPC75
dispõe, em seu artigo 833 um rol taxativo de bens não sujeitos à penhora. Entre eles os bens
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado;
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações; a pequena
propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Ainda, na mesma linha, a lei 8.089/90 versa sobre a impenhorabilidade do bem de família,
desde que esse bem não seja o objeto ensejador da tributação em questão.
No que pese o artigo 833 do CPC em seu inciso I incluir no rol de bens
impenhoráveis aqueles inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à
execução, o que caracteriza evidente contradição entre o disposto do artigo 184 do CTN,
trata-se de um conflito entre normas superável, tendo em vista o CTN configurar de
legislação específica.
Nesse diapasão, Hugo de Brito Machado afirma que ao passo que a
impenhorabilidade reflexo da vontade (por ato voluntário) é inoperante diante do credor
tributário, isso não ocorre com a impenhorabilidade resultante da lei: “O fundamento da
distinção é evidente: respeitar a impenhorabilidade legal, mas evitar que os interessados,
por simples ato de vontade, retiam seus bens do alcance do credor tributário”76.
Importante ressaltar que a questão da impenhorabilidade absoluta constitui questão
de ordem pública e, por conseguinte, é causa de nulidade absoluta, podendo ser arguida a
qualquer momento e até mesmo suscitada de ofício. Trata-se de um direito insdisponível,
impossível de ser renunciado pelo próprio devedor (art. 649, CPC). Nas palavras de
Humberto Theodoro Júnior, tal ratio essendi é resultado de uma proteção a valores
universais, entre eles do direito à sobrevivência, direito fundamental insculpido em norma
infraconstitucional.77
Outro instituto que merece destaque é o do arrolamento de bens, previsto na Lei
9.532/97, ao dispor que a Autoridade Administrativa assim procederá sempre que (i) o
valor dos créditos devidos pelo contribuinte ultrapassar a monta de 30% de seu próprio
patrimônio (ii) a soma dos créditos devidos for superior a R$ 500.000,00.
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O arrolamento, por sua vez, acarreta os seguintes efeitos: (i) o proprietário dos
bens e direitos arrolados, ao transferí-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à
Autoridade Administrativa, sob pena de sofrer com o ajuizamento da cautelar fiscal e (ii)
publicidade ao gravame que recai sobre o bem, através do registro (art. 64, § 4º, Lei
9.532/97).78
Em sequência à análise de garantias do crédito tributário, um dos principais pontos
a ser abordado é a fraude à execução fiscal. Nos termos do artigo 185 do CTN, a alienação
ou oneração de bens ou rendas realizadas após a inscrição em dívida ativa que tornem o
patrimônio do contribuinte insuficiente à satisfação do crédito tributário são presumidas
como fraudulentas.
A redação do referido dispositivo é resultado da Lei Complementar 118/05. Antes
de sua edição, a fraude à execução fiscal apenas se configuraria após a citação em sede de
execução fiscal já ajuizada.
Ademais, em consonância à demasiada garantia ao crédito tributário, vale ressaltar
que a Súmula 375 do STJ, a qual determina que o reconhecimento de fraude à execução
depende do registro de penhora do bem alienado ou de prova de má-fé de terceiro
adquirente não se aplica em âmbito tributário. Desse modo, a presunção de fraude é
automatica, desde que haja a alienação ou oneração de bens após a inscrição em dívida
ativa, de modo a tornar insuficiente o patrimônio do devedor à satisfação da dívida perante
o fisco.79
Dentro das garantias em discussão, inclui-se a indisponibilidade judicial de bens e
direitos do contribuinte, também alteração no CTN promovida pela Lei Complementar
118/2005. Desse modo, se o devedor tributário devidamente citado não pagar nem
apresentar bens à penhora e não forem encontrados bens penhoráveis, seus bens e direitos
estarão sujeitos à indisponibilidade mediante determinação judicial.
Verifica-se que tal indisponibilidade é realizada em âmbito judicial e pressupõe o
exercício da ampla defesa e contraditório pelo contribuinte.
Entendimento jurisprudencial debruça-se sobre a questão e conclui pela
necessidade de quarto requistos: a) devedor tributário, b) citação, c) ausência de nomeação
de bens à penhora, b) impossibilidade de localização de bens passíveis à constrição. Esse
último requisito conduz à conclusão lógica de que a medida sob análise sucede o
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esgotamento de diligencias na tentative de penhora na execução fiscal, entendimento este já
consolidado pela Súmula 560 do STJ, in verbis:
“A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do
CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o
qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos
financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do
executado, ao Denatran ou Detran”.

James Marins afirma que o regime próprio de execução fiscal é dotado de maiores
vantagens à Fazenda do que as regras do CPC/15, subsidiariamente aplicáveis: “tem razão
de ser o regime próprio na ideia de maior eficiência na cobrança do crédito tributário,
consequentemente garantido prestígio do interesse publico a ele conexo, sendo opção do
legislador dotar a Fazenda Pública de instrumentos mais eficientes e céleres para a
satisfação de seus créditos” 80.
Além das garantias mencionadas acima trazidas pelo CTN, exemplos classicos são
o arrolamento de bens e procedimento cautelar fiscal, previstos pela Lei n. 9.532/97 que
dispõe sobre o processo administrativo federal, e Lei n. 8.397/92, respectivamente 81.
Ambos os institutos serão melhor detalhados no capítulo 3 item 4 do presente trabalho.
No que tange ao privilégio do crédito tributário, ao se distinguir da garantia, estes
constituem a preferência que o crédito tributário goza em detrimento dos demais, de modo
que prefere a qualquer outro, com exceção apenas de créditos trabalhistas ou decorrentes de
acidente do trabalho 82 em geral e, na falência, aos créditos extraconcursais, importâncias
passíveis de restituição e aqueles com garantia real, no limite do bem gravado (art. 186,
CTN).
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2. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS

Normas constitucionais se enquadram no gênero de normas jurídicas, as quais, por
sua vez, subdividem-se em duas espécies: regras e princípios.83 Ao tempo que as regras se
dirigem a situações determinadas, os princípios são mandamentos de otimização
caracterizados por seu alto grau de abstração, a serem aplicados em qualquer hipótese na
maior medida possível.84 Desse modo, "temos necessária a existência das duas espécies
para dar efetividade aos comandos da Constituição Federal. Pois, ambas espécies, embora
independentes são complementares entre si".85
Os princípios ganharam notoriedade apenas em um cenário pós II Guerra Mundial,
no qual a visão positivista do direito começa a dar lugar para um novo paradigma, o póspositivismo, cuja principal característica é introduzir os princípios no patamar de normas
jurídicas, a serem observados tanto quanto regras.86 Os princípios deixam para trás seu
caráter puramente axiológico para integrar mandamentos nucleares do sistema, de
aplicabilidade imediada, cuja função não se limita apenas à integração do ordenamento,
mas alcança a interpretação de normas jurídicas.87
Quanto aos direitos fundamentais, a exemplo do direito de propriedade, estes
constituem a base do ordenamento jurídico, dotados, segundo Walter Claudius Rothenburg,
das seguintes principais caracterídicas: originalidade, fundamentalidade, universalidade e
positividade.

Originalidade

pois

devem

ser

considerados

em

primeiro

lugar;

fundamentalidade porque representam valores essenciais do ser humano; universalidade
pois contemplam a todos; e positividade em razão de serem expressos em normas da mais
elevado estrutura.88
Em consonância com o modelo de Estado Democrático de Direito, o Direito
Tributário é um ramo orientado por valores, cujo objetivo em seu aspecto formal é garantir
a segurança jurídica dos cidadãos.89 Esses valores, traduzidos em princípios, são diretrizes do
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ordenamento com acentuado grau de abstração90 e, por definição, mandamento nuclear de um
sistema.91

Humberto Ávila afirma que o sistema tributário nacional mantém relação com toda
a Constuição, especialmente no que se refere a princípios e direitos fundamentais, sejam
explícitos ou implícitos.92 Luciano Amaro ressalta que a competencia tributária requer
conformidade com os princípios constitucionais tributários, vedando atuação que ultrapasse
limites por estes estabelecidos.
Os princípios constitucionais tributários, assim, sobre representarem importante
conquista político-jurídica dos contribuintes, constituem expressão fundamental
dos direitos individuais outorgados aos particulares pelo ordenamento estatal.
Desde que existem para impor limitações ao poder de tributar do Estado, esses
postulados têm por destinatário exclusive o poder estatal, que se submete à
imperatividade de suas restrições.93

Desse modo, ao outorgar a competência tributária aos entes, o constituinte originário
não os armou com poderes e prerrogativas ilimitadas, mas em contrapartida previu uma série de
limitações a esse poder, traduzidas na existência de princípios constitucionais que devem pautar
a atividade tributante em favor da proteção do contribuinte.94
Princípios estes como a irretroatividade (art. 150, III, a, CF), legalidade (art. 150, I,
CF e art. 97, I e II, do CTN) e anterioridade (art. 150, III, a e b, CF) e não confisco (art.150, IV,
CF), devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), contraditório, ampla defesa, razoabilidade e
proporcionalidade.

No que tange a presença dos princípios como base de uma relação jurídica
processual, sob o ponto de vista histórico, a resolução de conflitos através de um processo
se caracterizou por muito tempo por uma arbitrariedade, sem a observância de princípios e
normas gerais, sujeito às regras de ninguém além do próprio julgador que geralmente
representava a figura do próprio Estado.“Tal compreensão resulta da ideia de que se tinha
um Estado infalível e responsável. The king can do no wrong”.95
A evolução desse quadro se deu por meio da separação da figura do julgador do
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próprio Estado (rei)96 para os tribunais dos reis e posteriormente para os tribunais dos
Estados constitucionais e o consequente desenvolvimento do direito material paralelamente
ao direito processual. No presente momento, o processo no qual observa-se princípios e
diretrizes como o contraditório e demais garantias constitucionais representa instrumento
para o legítimo exercício do poder.97 Tais diretrizes devem ser observadas tanto pelas
partes quanto pelo julgador, pertencente a um órgão independente, na esfera judicial ou
administrativa. Ademais, a própria atividade administrativa que não envolva a resolução de
conflitos deve estar pautada em princípios, a exemplo o da estrita legalidade (art. 2o da Lei
4.717/65).98
Assim, destaca-se a intersecção de princípios e diretrizes comuns que orientam o
processo administrativo e judicial tributário: o devido processo legal, ampla defesa e
contraditório, instrumentalidade e economia processual, duplo grau de jurisidição e
fundamentação das decisões. Quanto a diferença de conjuntos, o processo administrativo
envolve a ideia de utilidade, oficialidade e verdade real, enquanto o processo judicial
envolve a imparcialidade, inércia e verdade formal, bem como a inafastabilidade da
jurisdição.
Para melhor adequação com o tema e ao objeto que se propõe analisar, faz-se
necessário o aprofundamento nos critério da proporcionalidade, princípio do devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, bem como o direito da propriedade e livre iniciativa, a
seguir esmiuçados.

2.1 CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE
Inicialmente, destaca-se que a definição da proporcionalidade como princípio é
questionável por parte da doutrina: Robert Alexy a entende como regra e Humberto Ávila a
qualifica como postulado normativo aplicativo.
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Rothenburg,100 apesar da proporcionalidade ser tida como princípio por grante parte da
doutrina, a proporcionalidade, ao contrário de normas de valor fundamental, não determina
comportamentos em geral, mas sim relações entre normas jurídicas e regra de aplicação e
interpretação do direito. Desse modo, a proporcionalidade deve ser tida antes como um
critério do que um princípio.
Vittorio Cassone aduz que o princípio da proporcionalidade pode ser admitido sob
perspectivas diferentes no Direito brasileiro. Em um primeiro caso, sob influência da
doutrina alemã, deve ser considerado um princípio implícito do texto constitucional,
enquanto que, como decorrência da doutrina norte-americana, é princípio derivado da
cláusula do devido processo legal sob sua noção substantiva 101.
O critério da proporcionalidade objetiva a otimização de direitos ou bens jurídicos
fundamentais, 102 de modo que diante de uma colisão entre valores, estes devem ser
sopesados, uma vez que não é admissível uma preferência completa de um direito ou bem
jurídico constitucional em detrimento de outro.103 Nesse segmento, Celso Antônio Bandeita
de Mello afirma que “ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua
liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse
público”104
Assim, quando um ato estatal que visa promover a realizacão de um interesse
coletivo se sobrepõe a um direito fundamental, a proporcionalidade deve ser usada como
meio de aplicacão e interpretação do direito105. Com efeito, tal critério se faz presente de
forma evidente no Direito Público, de forma a legitimar os atos do Estado em face dos
administrados.
Verifica-se, atualmente, uma tendência em restringir a aplicação dos princípios,
normas de alto grau de abstração, valendo-se sempre da análise de consequências no plano
real ou econômico.
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A própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro sofreu alterações
recentes, pela Lei 13.655/2018106, que indicam uma visão cada vez mais consequencialista
do direito. Seu atual art. 20 dispõe que: "Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora
e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão." Verifica-se, assim, uma tendência em
restringir a aplicação dos princípios ao desconsiderar valores jurídicos abstratos em
detrimento da análise das consequências fáticas.107 A expressão consequências práticas da
decisão pode ser interpretado simplesmente como consequências econômicas da decisão.108
Gilmar Mendes 109 expõe a existência de uma nova orientação presente na doutrina
constitucional moderna a fim de converter a simples reserva legal, ou seja, a
inadmissibilidade constitucional da imposição de restrição de certos direitos, à chamada
reserva legal proporcional, na qual não apenas a legitimidade dos meios utilizados do
legislador é considerado, mas também a sua adequacão e necessidade ao fim que se
pretende atingir.
Tal questão aparece como figura central no julgamento da ADI 5135/DF, de modo
que o protesto da certidão de dívida ativa e as consequências e violações atreladas à medida
foram consideradas pelo STF proporcionais ao fim que se pretende alcançar, quais sejam,
dar ciência ao terceiro de boa-fé sobre a existência de débitos fiscais e, precipuamente,
resguardar a satisfação do crédito tributário.
Assim, para que uma medida que restrinja direitos fundamentais seja considerada
constitucional, há necessidade de demonstrar a sua adequação com os fins pretendindos, de
forma que os benefícios superem o ônus110, através da aplicação dos três níveis do critério:
(i) adequação, (ii) necessidade, (iii) proporcionalidade em sentido estrito.111
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No que tange à lei 13.606/18, os principais argumentos em prol da
indisponibilidade administrativa de bens através de averbação da certidão de dívida ativa
pelo Fisco se relacionam com: (i) seu papel na introdução de novos paradigmas de cobrança
de crédito tributário no que tange ao ajuizamento seletivo de execuções fiscais; (ii) a
garantia de satisfação e maior eficiência na recuperação do crédito tributário112 e (iii) boa-fé
objetiva nas relações com terceiros e publicidade do débito.
Tais argumentos se justificam pela já mencionada realidade de ineficiência das
execuções fiscais: segundo dados obtidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a
alienação de imóveis por devedores já inscritos em dívida ativa resultou no montante de
superior a R$50 bilhões, considerado no período entre 2012 e 2017.113 Ainda, como já
mencionado, a probabilidade de obtencão integral do crédito por meio de execuções fiscais
é de 25,8%.
Diante desse quadro, é um consenso que medidas que trabalhem em prol da
redução desses números são necessárias.
Todavia, todas essas premissas se contrapõem aos direitos constitucionalmente
assegurados ao contribuinte, ao retirar deste, mesmo que provisoriamente, a faculdade de
dispor de sua propriedade sem o crivo do Poder Judiciário.
O argumento mais utilizado pela Advocacia Geral da União na defesa da norma é
que o ajuizamento seletivo de execuções fiscais. Todavia, essa premissa se mostra um tanto
contraditória considerando que as localização de indícios de bens ou direitos penhoráveis
do constribuinte e posterior execução depende de uma indisponibilidade no ínterim
Todavia, considerando que tal sistematização pode ser concretizada ante aos
próprios poderes de fiscalização da Administração Tributária, inclusive no que tange à
obrigação de informação constante no art. 197 do CTN, in verbis:
Art. 197. 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: I - os tabeliães, escrivães e demais
serventuários de ofício; II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e
demais instituições financeiras; III - as empresas de administração de bens; IV os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; V - os inventariantes; VI - os
síndicos, comissários e liquidatários; VII - quaisquer outras entidades ou pessoas
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que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou
profissão.114

Quanto à garantia de satisfação e maior eficiência na recuperação do crédito
tributário, como já demonstrado no Capítulo 1, item 3 do presente trabalho, o Fisco possui
uma série de garantias e privilégios para a persecução da satisfação do crédito fazendário
que já induzem a uma disparidade de armas em detrimento do particular, fato que se
justifica com a supremacia do interesse público.
No que tange à boa-fé objetiva nas relações e publicidade do débito, esses valores
já são efetivados por meio da possibilidade de protesto da dívida ativa, definido como ato
formal e solene pelo qual se prova inadimplência e descumprimento da obrigação originada
em títulos e outros documentos de dívida pelo Tabelião de Protestos e Títulos, por
disposição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/97. Ainda, ressalta-se o acesso dos
protestos pela entidades de proteção de crédito, como o Serasa e SPC. Desse modo, o
referido argumento não encontra respaldo considerando que já existe medida que cumpre o
papel de dar publicidae ao débito e constitui, por si só, meio menos gravoso e idôneo de
produzir os resultados almejados.
Desse modo, verifica-se que, sob a ótica do critério da proporcionalidade, a
medida carece evidentemente do seu segundo elemento: a necessidade.
Diante do exposto, observa-se que em detrimento dos direitos fundamentais dos
contribuintes violados, a medida trazida pela Lei 13.606/18, apesar dos argumentos a seu
favor, se torna desprovida de necessidade, adequação e proporcionalidade no sentido estrito
e, portanto, é medida que viola o princípio da proporcionalidade, princípio implícito que
deve se fazer presente em todos os ramos do Direito Público, principalmente em âmbito
tributário, no qual o Estado invade a propriedade do indivíduo.
Desse modo, em face do critério da proporcionalidade, a medida carece de
validade constitucional e apenas figura como meio coercitivo de arrecadação de tributos.
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2.2

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL,

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Contido no art. 5o, LIV, da CF, segundo o qual “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, o devido processo legal tem sua
origem na Magna Carta de 1215 e consiste na fonte mais antiga de controle do Poder
Público.115
Ainda, o princípio do devido processo legal é considerado um dos mais
abrangentes no direito constitucional, de maneira que sua aplicabilidade se verifica tanto
nas relações de caráter material quanto processual, na dimensão de garantidas especificadas
e especializadas, como a do juiz natural ou o próprio contraditório.116
Hugo de Brito Machado Segundo afirma que o princípio não deve ser encarado
apenas em sua perspectiva formal, como uma simples sucessões de atos de forma ordenada,
mas principalmente consiste na ideia de que ninguém poderá ser privado da liberdade ou de
seus bens “senão através de um processo regulado por normas legais previamente
estabelecidas, que assegurem a igualdade material das partes em conflito”.117
A cláusula do devido processo legal é bipartida, ao dividir-se em uma dimensão
processual (procedural due process) e uma dimensão material (substantive due process).
Esta última, cuja origem remonta discussões sobre questão de limitação do poder
governamental pela Suprema Corte norte-americana no século XVIII 118, foi resultado de
uma construção de interpretação elástica do princípio, a fim permitir a defesa dos direitos
fundamentais de forma mais ampla possível

119

. Em síntese, o princípio expressa a

necessidade de observer, material e formalmente, o preceituado pelo ordenamento jurídico
sempre que direitos estejam em discussão.
Sua incidência se verifica não apenas no âmbito judicial, mas igualmente no
processo administrativo 120 , em conjunto com os demais princípios constitucionais do
processo, como a duração razoável (art. 5o, LXXVIII, CF) e motivação das decisões
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administrativas (art. 93, IX, CF).

121

Além, também se verifica no próprio processo

legislativo quanto à elaboração de normas, observando-se a proporcionalidade e a
necessidade de justificação adequada.122
O devido processo legal em sua forma substancial, apesar de constituir um
princípio de controle da atividade do Estado em sentido genérico, se destina mais à atuação
do legislador, obstando a elaboração de leis que careçam de critérios de justiça,
razoabilidade e proporcionalidade.123
No presente caso, ao prever a possibilidade de indisponibilidade dos bens do
contribuinte na hipótese de inscrição em dívida ativa diretamente pelo Fisco, o legislador
inovou de forma desmedida ao conferir mecanismo unilateral protetivo do crédito, retirando
do contribuinte o direito de dispor de seus bens. Verifica-se, desse modo, violação ao
devido processo legal substancial.
Ao defender as medidas da Lei 13.606/18, o Ministério da Fazenda124, difunde a
ideia de que apesar de alienações posteriores à inscrição em dívida ativa que tornem o
patrimônio do devedor insuficientes à satisfação do crédito já serem consideradas fraude à
execução (art. 185 do CTN), há a necessidade de desconstituí-las judicialmente, o que
despende um gasto de tempo considerável e por isso a medida é a solução milagrosa à
eficiênia recuperação de créditos tributários.
Todavia, o que se pretende, na realidade, é a violação do devido processo legal
necessária à privação de bens de uma pessoa sob a alegação da simples inconveniência que
isso causa para a Fazenda.
Ressalta-se que a eficiência da recuperação de créditos tributários pode ser
alcançada por outros meios sem que isso resulte na violação direta a princípios e direitos
constitucionalmente assegurados, como o devido processo legal. A título de
exemplificação, a instituições de programas como a prática de ação Fiscal Integrada e
Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais, promovido pela
Corregedoria Nacional de Justiça. Este ultimo consiste no auxílio conjunto entre o Poder
Judiciário, Executivo e população para promover o pagamento de dívidas fiscais, através da
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negociação de débitos, redução de multa e juros, bem como o prcelamento.125 Segundo
dados obtidos, o programa já resultou na arrecadação de R$ 4,8 bilhões para os cofres
públicos.126
No que tange à garantia do contraditório e ampla defesa, ambos estão previstos no
texto contitucional no art. 5o, LV: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes."
Nelson Nery Júnior define contraditório como "a necessidade de dar
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a
possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis"127 Em sua razão
o direito do litigante de exteriorizar sua manifestação no processo não pode ser mitigado
pelo legislador. No mais, o autor define ampla defesa como “permitir às partes a dedução
adequada de alegaçnoes que sustentam sua pretensão (autor) ou defesa (réu) no processo
judicial e no processo administrativo.”128 Observa-se a presença de ambos em questões
administrativas e judiciais em matéria tributária, materializadas nas súmulas vinculantes n.
21 e 28, respectivamente:
Súmula Vinculante 21: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo;
Súmula Vinculante 28: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como
requisito de admissibilidade de acão judicial na qual pretenda discutir a
exigibilidade de crédito tributário.

A garantia do contraditório é de relevância ímpar à luz do texto constitucional,
cuja figura foi evidenciada pela redação do novo diploma processual, CPC/2015. O
contraditório abrange o seguinte trinômio de situações processuais: a) informação sobre
todos os atos e decisões processuais, b) oportunidade de manifestação e defesa, c) o direito
de que suas manifestações sejam apreciadas de modo a influenciar no deslinde da ação, de
modo a ultrapassar uma simples visão estática tradicional da garantia como semples açãoreação.129
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Em manifestação na ADI 5881/DF, a Advocacia Geral da União - AGU sustenta
que não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa devido ao fato que
o sujeito passivo é previamente notificado para impugnar a constituição o crédito através do
lançamento (art. 145, I, do CTN) e apenas se o devedor quedar-se inerte, a averbação préexecutória dá lugar.
Os artigos 20-B e 20-C da Lei 10.522, incluídos pela Lei 13.606/18, foram
regulamentados pela Procuradoria da Fazenda Geral através da Portaria n. 33/2018. Sua
redação prevê que o devedor, após notificado da inscrição do débito em dívida ativa, terá o
prazo de 05 dias para efetuar seu pagamento ou proceder ao parcelamento do débito ou, em
10 dias, ofertar antecipada garantia em execução fiscal ou ou apresentar Pedido de Revisão
de Dívida Inscrita (PRDI).
Diante da inércia do devedor, a certidão de dívida ativa será averbada nos órgãos
de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, pretendendo-se a averbação préexecutória, entre outras medidas (art.7o). Após a averbação, há previsão de Impugnação à
Averbação Pré-Executória, no prazo de 10 dias (art. 26), na qual o devedor poderá alegar: a
impenhorabilidade de bens e direitos averbados, excesso de averbação, indicar à averbação
outros bens e direitos ou alegar mudança de titularidade de bem ou direito em momento
anterior à inscrição. Julgada procedente a Impuganação, a averbação deverá ser cancelada
(art. 29) ou direcionada a outro bem.
O contribuinte tem três oportunidades para exercer o contraditório: a) por meio de
impugnação em processo adminstrativo, bem como recurso às instâncias superiores por
meio de Recurso Voluntário (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF) e
Recurso Especial (Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF) (art. 56 do Decreto n.
7574/2011) no prazo de 30 dias em âmbito federal (e em caso de omissão da legislação
tributária local, nos termos do art. 160 do CTN), a qual suspende a exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, III, do CTN) e posterga a inscrição em dívida ativa (art. 201, CTN); b)
através de Pedido de Revisão de Dívida Inscrita - PRDI (art. 15 da Portaria 33/2018 da
PGNF); c) Impugnação à Averbação Pré-Executória (art. 26 da Portaria 33/2018 da PGFN).
Assim, observa-se que antes da efetivação da averbação pré-executória, será
oportunizado ao contribuinte o questionamento do crédito tributário por três vezes, não
obstante o fato de que matéria a ser alegada se tornar restrita no que tange ao Pedido de
Revisão de Dívida Inscrita e à Impugnação à Averbação Pré-Executória.
Essa oportunidade de impugnação via administrativa é ponto importante a ser
considerado e figura como principal argumento face às alegações da inconstitucionalidade
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da medida. Todavia, há de se considerar questão sensível sobre o processo adminstrativo
tributário: não é definitivo, possui caráter de oficialidade, e é julgado por órgão da pessoa
jurídica de direito público integrante da relação jurídica processual.
Hugo de Brito Machado Segundo delimita a particularidades do processo judicial e
administrativo, aduzindo que aquele consiste na resolução de conflitos de forma definitiva
através da prestação jurisdicional, dotada de imparcialidade e sempre equidistante das
partes, ao tempo que este envolve uma autotutela vinculada pelo Poder Executivo.130
Além, apesar de ambos se submeterem a princípios próprios como o contraditório e ampla
defesa, instrumentalidade das formas e fundamentação de decisões, outra diferença
considerável entre eles reside no fato de que os princípios constitucionais são aplicados no
processo judicial com maior intensidade 131 , o que não se observa no processo
administrativo, já que a decisão é proferida por uma das partes do conflito.
Desse modo, observa-se que os argumentos em prol da constitucionalidade formal
da medida quanto a realização do contraditório e ampla defesa da medida são relevantes
diante do fato de que é opotunizado ao contribuinte a via administrativa para a impugnação
de eventual indisponibilidadede bens e direitos, inclusive previamente, o que introduz uma
“nova fase litigiosa”. Ainda, o leque para o questionamento da medida é amplo e não exclui
o acesso do contribuinte ao controle posterior em processo judicial. Verifica-se, em tese, a
presença do binômio infomação x reação.
Todavia, o contraditório efetivo é composto por um trinômio: infomação x reação
x influência e, como ressalta Hugo de Brito Machado Segundo, de forma prudente,
princípios constitucionais em favor do contribuinte são aplicados no processo
administrativo com “menor intensidade”. Assim, há os inúmeros argumentos utilizados
pelos autores da atual ADIs 5881 são corretos ao sustentarem que a medida ofende ao
contraditório e ampla defesa, uma vez que estes não possuem a mesma intensidade no
processo judicial e administrative e a influência, parte do trinômio, seria duvidosa vindo do
julgamento de própria parte envolvida na relação processual.

2.3 RESERVA DE JURISDIÇÃO
Ainda, por outro lado, a cláusula de reserva de jurisdição, nas palavras do
Ministro Celso de Mello, implica na garantia dos jurisdicionados de submeter ao crivo do
130
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Poder Judiciário a prática de determinados atos cuja realização deva depender não apenas
da última palavra do magistrado, mas também da primeira, como prerrogativa exclusiva em
detrimento de qualquer outro orgão ou autoridade do Estado.132
Canotilho ressalta que a reserva jurisdicional é inseparável da ordem
constitucional e consiste em uma dimensão do princípio do Estado de Direito133. Além, o
autor aduz que a reserva de jurisdição tem alcance além dos casos individualizados na
Constituição, como a inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, CF) e a interpretação
telefônica (art. 5o, XII, CF), uma vez que deve ser aplicado em situações que envolvam
direitos de particular e importante relevância juridical, de modo que “o monopólio da
primeira palavra tende a afirmar-se quando não existe razão ou fundamento material para
a opção por um procedimento não judicial de decisão de litigios”.134
Assim, através da reserva de jurisdição, a legitimidade da pretensão fazendária é
submetida a apreciação judicial prévia, com o intuito de obstar intervenção estatal
potencialmente lesivas ao contribuinte.135
Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
o postulado de reserva de jurisdição abrange apenas hipóteses expressamente previstas no
texto constitucional, a exemplo da busca domiciliar (art. 5o, XI, CF) ou interceptação
telefônica (art. 5o, XII, CF).136
A questão ganhou enfoque em 2016, com o julgamento de ADIs que questionavam
a constitucionalidade de disposção da LC 105/2001 ao dispor sobre acesso do fisco a dados
bancários diante de processo administrativo sem necessidade decisão judicial. A polêmica
conduziu a doutrina e jurisprudência a um conflito, sendo que inicialmente, STF entendeu
que a quebra de sigilo bancário apenas poderia se dar pelas vias do Poder Judiciário.137
Contudo, em 2016, sob uma nova análise, a Corte se posicionou pela improcedência da
inconstitucionalidade de tal prática138 139.
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A Ministra Regina Costa140 considera que a questão está sujeita à reserva de
jurisdição, pois se insere no contexto de proteção conferida à esfera privada, a qual deveria
ser apreciada por órgão equidistante e não por uma das partes da relação tributária.
No contexto da averbação pré-executória, argumentos contrários apontam que
medidas de acautelamento e interferência quanto a indisponibilidade de bens é competência
exclusiva do Poder Judiciário, considerando o postulado da reserva de jurisdição e próprio
princípio republicano. A razão de tais argumentos reside no fato de que a coerção deve ser
exigida por figura imparcial, diferente do detentor do próprio crédito141.
Imagine-se a possibilidade de, em âmbito cível, um cobrador, após notificação
da outra parte devedora, pudesse bloquear seu carro, seu imóvel ou o até o lucro
de sua empresa antes mesmo da verificação do judiciário sobre a legalidade e
regularidade daquela dívida. No mesmo exercício, imaginemos se um
empregado que acredita possuir direito a um certo benefício do seu empregador,
após pedir o seu pagamento no RH da empresa, pudesse bloquear o
recebimento referente a venda que a empresa realizou com recebíveis à prazo,
antes mesmo de que alguém pudesse verificar se realmente há esse direito.142

Diante desse quadro, verifica-se que a questão seria tratada de melhor formal em
âmbito judicial, o que já ocorre, inclusive, por meio da redação do art. 185-A do CTN.
2.4 DIREITO DE PROPRIEDADE E LIVRE INICIATIVA
Em um cenário de superação do Estado Liberal e consequente avanço de textos
constitucionais, o Código Civil deixar de ocupar posição central em questões próprias do
ius privatum, através de um pocesso de constitucionalização do Direito Civil.143 O texto
constitucional

se

consolida

como

centro

normativo

que

influi

em

normas

infraconstitucionais ao dispor de maneira vasta sobre o direito de propriedade e outras
disciplinas de natureza econômica, social e política.144
O direito de propriedade está disposto no art. 5o, XXII, da CF: "é garantido o
direito de propriedade". José Afonso da Silva aduz que, embora prevista entre os direitos
individuais, a propriedade não deve ser encarada apenas sob essa perspectiva, uma vez que
o art. 170 da Constituição a inscreve em um patamar de princípio da ordem econômica, e
140
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desse modo, preordenada à realização de assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social.145
Entre autores, são vários os fundamentos que pretendem justificar a legitimidade
da propriedade, como a ocupação (Grócio), a própria lei (Montesquieu e Hobbes) ou o
trabalho como criador de bens (Locke). 146 Todavia, Maria Helena Diniz 147 e Carlos
Roberto Gonçalves148 afirmam que a corrente doutrinária mais sólida sobre o fundamento
do domínio é a teoria da natureza humana, segundo a qual a propriedade faz parte da
própria natureza humana, "sendo condição de sua existência e pressuposto de sua
liberdade".149
Sob a ótica civilista, o direito de propriedade é concebido como a relação entre o
sujeito ativo (proprietário) e um sujeito ativo universal (todas as outras pessoas), o qual tem
o dever de observá-lo, de oponibilidade erga omnes. Washington Monteiro de Barros
qualifica o direito de propriedade como absoluto, exclusiva e irrevogável.150 Absoluto
porque todas suas disposições legais pelo proprietário deve alcançar os efeitos pretendidos,
exclusiva porque não pode cessar sem que não seja a vontade do proprietário e irrevogável
porque subsiste independente do exercício.151
Apesar de não definir seu conceito, o Código Civil descreve o conteúdo da
propriedade em seu artigo 1.228152: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha." O conjunto de todos esses elementos (usar, gozar, dispor e reaver) em uma só
pessoa constitui a propriedade plena.
A restrição da propriedade plena, à luz do art. 5o, LIV, apenas é justificada
observado o devido processo legal, de modo que "a dimensão do direito de propriedade
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como direito subjetivo exige que se identifique uma densidade normativa mínima apta a
proteger as posições jurídicas contra intervenções ilegítimas".153
Quanto às restrições do direito de propriedade, estas são comuns presentes no
direito brasileiro (art. 5o, XXII e XXIV, da CF, Córigo Florestal, Lei de Protecão ao Meio
Ambiente, etc.), já que não integram o perfil do direito de propriedade a natureza absoluta
ou ilimitada154 e este está sujeito a limitações legais e voluntárias, como a inalienabilidade
ou incomunicabilidade. Em uma visão moderna do direito de propriedade, esta possui uma
funcão social já concebida, apta a contribuir com o bem geral através da produção de novas
riquezas e criação de empregos.155
O elemento da propriedade restringido pela Lei 13.606/18 é a faculdade de dispor,
jus disponendi, a qual corresponde ao direito de poder alienar a propriedade a título oneroso
ou gratuito, bem como o direito de gravá-la de ônus ou submetê-la a serviço de terceiro.156
Como bem observa Leandro Paulsen, a indisponibilidade não acarreta a
impossibilidade do devedor oferecer em garantia, usar e usufruir do bem. Todavia, embora
a decretação de indisponibilidade não acarrete necessariamente a restricão de todos as
faculdades inerentes à propriedade, na prática pode ocorrer situações em que a
indisponibilidade resulte na privação de usar, gozar e reaver, em todos seus aspectos. Como
exemplo, o autor lembra que a indisponibilidade de quantias depositadas em instituições
bancárias, as quais “bloqueam” valores tornando-os inúteis ao titular.157
O instituto da averbacão está presente no art. 828 do CPC158, atinente à execução
comum por quantia certa159:
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com
identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou
indisponibilidade.
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Após o juiz despachar a inicial, o exequente poderá se valer da averbação em
registro de quaisquer bens sujeitos a penhora, arresto ou protesto, podendo consistir em
mais de uma.160 Sua finalidade precípua é evitar alienações ou onerações de bens no meio
termo entre a propositura da execução e a citação do réu, resguardando o direito do credor e
também dar publicidade ao débito,161 (embargos de terceiro), de modo que se evenual
alienação ou oneração acontecer, será tida como fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC).
Apesar da disposicão dessa medida acautelatória, Humberto Theodoro Júnior162
afirma que a averbação premonitória gera apenas uma eficácia relativa a eventuais
alienações ou onerações, uma vez que o executado continua com a prerrogativa de dispor
de seu bem após a averbação. Contudo, a responsabilidade do bem subsistirá, não será
oposta ao exequente e a "fraude é legalmente presumida.163Há a presuncão absoluta de que
o comprador estava ciente sobre a existência da demanda atinente ao bem em questão.164
Defende-se165 que a averbação da execução comum teria os mesmos efeitos da
averbação pré-executória, já que a "admissão da execução pelo juiz" prevista no artigo 828
do CPC geralmente não é nada além de uma simples decisão automática contendo um "citese", sem prévia análise da legalidade da cobrança tributária e sem o exercício do
contraditório. Por essa razão, todos os argumentos em prol da inconstitucionalidade da
medida são tidos como desarrazoadas, já que a averbação do art. 828 já existe e já estava à
disposição da Fazenda há mais de 10 anos. Aduz-se que "se é verdade que a União Federal
raramente usou a averbação premonitória, isso não muda o fato de que a possibilidade
estava prevista em lei desde 2006.” 166
Todavia, em contraposição ao referido argumento, há dois pontos a serem
considerados: a) a averbação pré-executória pretendida pela Lei 13.606/2018167 e Portaria
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33/2018 possui uma peculiaridade que a diferencia da averbação comum. A eficácia da
alienação ou oneração do bem não possui apenas uma ineficácia relativa, mas não poderá
ocorrer sob nenhuma circunstância. O proprietário destitui-se da prerrogativa de dispor de
seus bens; b) a razão pela qual a averbação comum não era utilizada pela Fazenda Pública é
que esta não tem nenhum efeito prático, tendo em vista que, em virtude do art. 185 do
CTN, a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo já é
presumida fraudulenta desde o momento que este é inscrito em dívida ativa.
Ainda, ao lado de direitos fundamentais possivelmente violados, as exordiais das
ADIs ADIs 5881, 5886, 5890 e 5932, bem como os inúmeros artigos de opinião que
debatem sobre a questão, o princípio da livre iniciativa e a liberdade do exercício
profissional aparecem elencados dentre os temas em destaque. Sustenta-se que, na esfera
empresarial, a livre iniciativa e concorrência será prejudicada diante desse novo panorma,
principalmente no que concerne a microempresas e empresas de pequeno porte, cuja
realidade patrimonial se resume a uma quantidade limitada de bens e recursos.
Munida com a averbação pré-executória, a Fazenda Pública pode bloquear bens
essenciais à continuidade dos negócios dos devedores da dívida ativa, o que diretamente
afeta o exercício da atividade econômica de forma prejudicial, a exemplo dos seguintes
resultados:
restrição ao exercício pleno dos direitos de propriedade e à liberdade de contratar;
(ii) engessamento dos ativos com consequências para o fluxo de caixa, livre
formação do preço praticado no mercado, pagamento de fornecedores e
empregados, e obtenção de empréstimos e garantias; (iii) prejuízo à justa
concorrência e livre acesso ao mercado, privilegiando o devedor contumaz que
deliberadamente oculta seus bens; entre outros.168

Um dos princípios gerais da ordem econômica, a livre iniciativa abrange a
liberdade de indústria e comércio, proteção da atividade privada, o exercício da atividade
econômica, liberdade de empreender, entre outras prerrogativas.169 Constitui um de seus
pressupostos a existência da propriedade privada, como apropriação particular dos bens e
meios de produção.170
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Além de abranger a própria livre concorrência, considerado seu desdobramento,171
tal princípio é contextualizado no parágrafo único do art. 170 da CF: "É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei".
A tendência da lei e jurispudência, de forma prudente, sempre foi a de
salvaguardar a atividade econômica e empresarial diante de restrição da propriedade em
âmbito tributário. Além das Súmulas 70, 323 e 547/STF, já mencionadas, cite-se o
constante no art. 4o, § 1°, Lei 8.397/92. A norma dispõe sobre a decretação da medida
cautelar fiscal que torna indisponíveis pelo Poder Judiciário os bens do contribuintes sob
certas circunstâncias após constituído o crédito tributáro. Na hipótese da medida ser
decretada em face de uma pessoa jurídica, a indisponibilidade de bens recairá apenas sobre
bens de ativo permanente (propriedade imóvel da sociedade), e não ativo circulante, como
as mercadorias.172
A exceção à regra de indisponibilidade indiscriminada até o total da dívida aponta
uma preocupação legislativa com a continuidade da atividade empresarial e livre iniciativa,
a fim de estabelecer um limite entre o estritamente necessário para assegurar a efetividade
da prestação jurisdicional e o menor dano possível ao sujeito passivo:
A ressalva tem por finalidade impedir que a pessoa jurídica tenha suas
atividades “paralisadas” por conta da medida, o que poderia implicar
desnecessária e abusiva ofensa à liberdade de iniciativa e à liberdade
empresarial, asseguradas constitucionalmente.173

Na mesma linha, Luis Eduardo Shoueri afirma que “não têm espaço no sistema
tributário brasileiro as chamadas sanções políticas as quais, sob o escudo da garantia do
crédito tributário, afetam a liberdade de iniciativa”.174
A Constituição Federal dedica-se à livre iniciativa ao atrelar-se à igualdade em seu
sentido substancial e conferir um tratamento jurídico diferenciado às microempresas e
empresas de pequeno porte, a fim de viabilizar seu acesso ao mercado.175
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.
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Assim, verifica-se um reconhecimento da fragilidade e necessidade de incentivos a
essa categoria empresária em uma conjuntura de grandes monopólios. Todavia, argumentase que a indisponibilidade administrativa de bens, como medida coercitiva de pagamento de
tributos, destoa desse panorama de incentivos, uma vez que pequenas e médias empresas
destacam-se entre os contribuintes possivelmente mais prejudicados com a medida.
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3. INSTRUMENTOS DE NATUREZA CAUTELAR
O liame jurídico obrigacional entre o contribuinte e ente tributante nasce da
realização da hipótese de incidência no mundo concreto, com a prática do fato gerador.
Praticada pelo o particular a situação hipotética descrita em lei, surge a relação jurídicotributária. Esta, por sua vez, apenas se torna exigível após o lançamento, instrumento de
competência privativa da autoridade administrativa por meio do qual a obrigação se torna
líquida e certa: verificar-se a ocorrência do fato gerador, a material tributável, montante do
tributo devido e seu sujeito passivo. 176
Após a constituição do crédito tributário, dá-se lugar à fiscalização pela
Autoridade Administrativa, materializada em atos de verificação do cumprimento da
obrigação. Uma fez não efetuado o pagamento voluntário, será lavrado um Auto de
Infração (art. 10 do Decreto 10.235/72)177, e expedida notificação de lançamento, a qual
determinará o prazo para o pagamento do tributo (30 dias em regra – art. 160 do CTN)
findo o qual o crédito será inscrito em dívida ativa, título executivo extrajudicial dotado de
presunção relativa juris tantum de certeza e liquidez, intrumento que instruirá eventual
execução fiscal.
Se diante da intimação do auto de infração o sujeito passivo realiza o pagamento
do tributo, o crédito tributário é extinto. Todavia, o sujeito passivo poderá se valer da
impugnação da exigência, a qual instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do
Decreto 10.235/72), e suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, III, CTN). Ainda,
destaca-se a redação da Súmula Vinculante n. 21: “É inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.”
Além, se o devedor não paga o débito nem o impugna, utilizando-se da via
administrativa, o ente credor tem o prazo prescricional de cinco anos para cobrar o crédito
(art. 174 do CTN), sob pena de extinção do crédito tributário. Uma vez promovida a
execução fiscal dentro desse prazo, o juiz citará o executado para, no prazo de cinco dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, ou garantir a execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou nomear
176 SABBAG,

Eduardo de Moraes. Manual de direito tributário. 5. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2013.
p.771.
177 BRASIL. Decreto 70.235, de 6 de março de 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 mar. 1972. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm>.
Acesso
em
10
out.
2018.

49
bens à penhora na ordem do art. 11 da Lei 6.830/80178: I - dinheiro; II - título da dívida
pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais
preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes;
e VIII - direitos e ações.
Nessa oportunidade, o executado poderá se valer, em regra,179 de embargos à
execução ou exceção de pré-executividade. No primeiro caso, este poderá arguir toda
matéria de defesa no prazo de 30 dias após a obrigatória garantia do juízo (art. 16 da Lei
6.830/80) e no segundo, por meio de simples peticão, abordando matéria sujeita ao
conhecimento de ofício pelo juiz e sem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
Ainda, se não for encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a
penhora, o juiz suspenderá o curso da execucão por um ano, período que não correrá a
prescrição. Após o decurso desse prazo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, os quais
serão desarquivados a qualquer tempo se forem encontrados bens (art. 40 da Lei 6.830/80).
Durante todo esse processo na tentativa de satisfação do crédito tributário, a
Fazenda não depende apenas do juízo da execução para resguardá-lo, mas possui
alternativas disponíveis acautelatórias até que a execução fiscal seja proposta, como o
arrolamento de bens e direitos (Lei 9.532/97)180, medida cautelar fiscal (Lei 8.397/92)181 e
protesto de dívida ativa (Lei 9.492/97)182 e, já na fase judicial, a indisponibilidade de bens
(art. 185-A do CTN), a seguir expostos:
3.1 ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS
Regulado pela Lei 9.532/97 183 , o arrolamento de bens e direitos é medida
acautelatória à disposicão do fisco que consiste em um simples inventário ou relação do
178
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patrimônio do devedor suscetíveis a registro público, 184 com a finalidade de cientificar o
fisco dos bens e direitos que poderão ser suscitados em eventual execução, sempre que o
valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a 30% do seu patrimônio
conhecido (art. 64 da Lei 9.532/97) e cuja soma seja superior a R$ 500.000 (art. art. 64, §
7º, Lei 9.532/97).
Pela redação da norma, depreende-se que o arrolamento é ato administrativo
vinculado, ausente de qualquer discricionariedade pela agente administrativo sobre sua
conveniência, sendo eficaz após dada publicidade por meio de notificação ao sujeito
passivo. Além, sua efetivação prescinde a figura do Poder Judiciário.
Sua realização recairá sobre bens suscetíveis a registro público, suficientes para
suprir o débito do sujeito passivo, cuja prova de eventual excesso é ônus do devedor (art. 64A, §1o, da Lei 9.532/97). Após, o termo de arrolamento deve sera registrados no órgão
competente, como Registro de Imovéis e Detran185 e qualquer tranferência, alienação ou
imposição de ônus sobre a propriedade dos bens e direitos arrolados devem ser comunicados
ao Fisco.
Além, este constará em qualquer certidão de regularidade fiscal e será registrado
nos órgãos ou entidades onde os bens móveis ou direitos sejam registrados ou controlados,
no competente registro imobiliário, relativamente aos bens imóveis ou no Cartório de
Títulos e Documentos e Registros Especiais (demais bens e direitos).
Na prática, o arrolamento é um cadastro dos bens do devedor para acompanhar sua
evolução processual ao longo do tempo, como forma de monitoramento.186
Como bem ressalta Hugo Machado Segundo, os efeitos do arrolamento não se
confundem com o da cautelar fiscal e, por conseguinte, da averbação pré-executória. Naquele
os bens constinuam à disposição do proprietário para serem alienados e livremente
negociados, sendo que o único entrave é a necessidade de comunicar a Fazenda Pública. “Do
contrário, a prevalecer a ideia de que o mero arrolamento já consistiria em uma
indisponibilidade, malferir-se-ia gravemente o princípio do devido processo legal
administrativo.”187
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No que tange a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o
entendimento é que não consiste em um óbice ao arrolamento, devendo este perdurar até
mesmo diante da opção de parcelamento do débito, 188 de modo que às vezes o arrolamento
é pressuposto da própria suspensão, como no caso do Refis para valores acima de
R$500.000,00 (Súmula 437 do STJ).
3.2 MEDIDA CAUTELAR FISCAL
Os pressupostos da concessão da medida cautelar fiscal recaem sobre o perigo à
efetividade da prestação jurisdicional, associado com o fumus boni iuris e prericulum in
mora, que se materializam no crédito tributário constituído e a e indícios de que o
contribuinte se desfaz de seus bens e direitos, frustando a pretensão fiscal. Em suma, a ação
cautelar fiscal é medida em prol da eficácia da tutela executiva.189
Disciplinada pela Lei 8.395/92190, a chamada ação cautelar fiscal se disponibiliza
ao Fisco após constituição do crédito tributário para assegurar seu adimplemento ou
recuperação integral findo o processo de execução (art. 1o).
Sua decretação produz a imediata indisponibilidade dos bens do requerido até o
limite necessário para a satisfação da obrigação (art. 4o) e depende da presença no caso
concreto de hipóteses elencadas no art. 2o da Lei 8.395/92191. Entre elas cite-se a falta de
domicílio certo do devedor, sua insolvência, alienação de bens, dívidas que comprometam a
liquidez de seu patrimônio, a existência de débitos inscritos que ultapassem 30% de seu
patrimônio, aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação à Fazenda, quando
exigido em lei ou põe seus bens em nome de terceiros.
Qualquer uma das hipóteses acima mencionadas devem ser provadas
documentalmente para a concessão da medida, bem como a prova literal da constituição do
crédito tributário (salvo nos casos dos incisos V, b, e VII do art. 2o.).
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Além, medida poderá ser concedida liminarmente independente da prestação
caução ou justificação prévia da Fazenda Publica. Um vez decretada, a medida cautelar
fiscal poderá ser substituída a qualquer tempo pela prestação de garantias pelo sujeito
passivo, abrangendo o valor da pretensão do fisco, a qual deverá ser aprovada por este.
Cabe ressaltar que, um vez indisponíveis os bens do constribuinte em
procedimento de natureza preparatória, a execução fiscal deverá ser proposta dentro do
prazo improrrogável de 60 dias, sob pena de ineficácia da medida, motivo que impede novo
pedido de medida cautelar pelo mesmo fundamento (art. 14 da Lei 8.395/92).
Por fim, os recursos a serem manejados durante o procedimento são o agravo de
instrumento (art. 7o, parágrafo único, Lei 8.395/92) em face de decisão interlocutória que
defere a medida liminarmente e a apelação em face da sentença que a decreta, cujo efeito
suspensivo está condicionado a prestação de garantia (art. 17 da Lei 8.395/92).
Em que pese a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN)
como óbice à concessão da cautelar fiscal, a omissão legislativa Lei 8.395/92 criou
divergência nas decisões dos Tribunais Regionais e até mesmo Superiores: julgados do
Tribunal Regional Federal da 3a Região entendem que a suspensão da exigibilidade do
crédito não obsta a concessão da cautelar fiscal: “é inegável que a teleologia legal aí
implícita é a de assegurar, tanto quanto possível, o futuro adimplemento das obrigações
tributárias descumpridas e dos respectivos acessórios”. 192 Em contrapartida, precedentes
do STJ193 caminham no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
como no caso de parcelamento pelo REFIS,194 impedem a concessão da cautelar fiscal e os
bens tornados indisponíveis devem ser liberados.
Acórdãos que se debruçam sobre a questão não são unânimes, com votos de
relatores em sentido contrario, os quais aduzem, que a redação do art. 1o da Lei 8.395/92 é
clara quanto apenas a necessidade de “constituição do crédito” e não uma ampliação
extensive para não “constituição do crédito e sua exigibilidade”, a exemplo do aduzido pelo
Ministro Herman Benjamin.195
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O quadro mostra entendimento divergente sobre a questão, criando uma
insegurança jurídica tanto para o contribuinte que mesmo a após a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a exemplo de um parcelamento, seus bens estão sujeitos
à indisponibilidade da cautelar fiscal e, de outro lado, a Fazenda poderá ter sua medida
cautelar extinta.
Em contrapartida, apesar de a pendência de processo administrativo constar no rol
de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o entendimento
predominante no STJ é que a impugnação do auto de lançamento inviabiliza a concessão da
medida cautelar, uma vez que não houve a constituição definitiva do crédito e o lançamento
pode sofrer modificações (art. 145, I, CTN). Para o Tribunal, a constituição do crédito de
forma definitiva, requisito para o requerimento da cautelar fiscal, ocorre após findo o
trâmite do processo administrativo, inviabilizando a concessão da medida na sua
pendência.196 197
Diante desse quadro, faz-se necessário traçar um paralelo com a medida cautelar
fiscal e a averbação pré-executória. Ambas possuem uma evidente semelhança em seu
resultado prático: a indisponibilidade de bens do contribuinte até o limite da pretensão do
fisco, a fim de impossibilitar o desfazimento dos bens e assegurar a efetividade executória.
Apesar disso, possuem uma diferença de peso: a presença do crivo do Poder Judiciário e,
por conseguinte, todas as garantias que isso representa.
Além, após ajuizada perante o juiz competente, a medida cautelar apenas será
decretada após citação, oportunidade de manifestação do sujeito passivo e realização de
audiência de instrução e julgamento. Ainda, condiciona-se à demonstração de uma das
hipóteses do art. 2o da Lei 8.395/92 no caso concreto, os quais traduzem a natureza da
medida: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse caso, a subsunção da norma ao
caso concreto respeitará muito mais do que uma simples adquação indiscriminada, uma vez
a aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz atende necessariamente aos fins sociais,
exigencies o bem comum, dignidade da pessoa humana e, principalmente, a razoabilidade e
proporcionalidade (art. 8o do CPC), bem como as garantias constitucionais processuais
com maior intensidade, como bem apontado por Hugo Machado Segundo.198
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A averbação pré-executória não está condicionada a demonstração de nenhum
indício de que o devedor pretende se desfazer de seus bens, mas tão somente ao simples
inadimplemento do débito.
Ainda, no bojo da medida cautelar fiscal, após a citação o requerido poderá
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cuja matéria de defesa poderá versar
sobre a validade do crédito ou a inexistência de motivos que indiquem o periculum in mora.
Além, poderá o requerido impugnar o valor da causa, aguir a incompetência relativa e
suspeição ou impedimento em preliminar contestação (art. 337, CPC).199
De outra parte, na averbação pré-executória, uma vez indisponíveis os bens do
devedor, este poderá se valer de uma impugnação no prazo de 10 (dez) dias (art. 25 da
Portaria n.33/2018 da PGFN), cuja material de defesa é restrita a: a) impenhorabilidade dos
bens e direitos submetidoa à averbação, b) excesso da averbação, c) indicar a averbação
bens e direitos desimpedidos, na ordem de preferência do art. 11 da Lei 6.830/80200, d)
mudança de titularidade do bem ou direito ocorrida anteriormente à averbação, e) apesar de
mudança de titularidade após a averbação, reservou-se patrimônio necessário à satisfação
da dívida.
Assim, depreende-se que a matéria de defesa à disposição do contribuinte é
reduzida demasiadamente no processo de averbação pré-executória em comparação com a
cautelar fiscal, na qual até a legalidade do crédito poderá ser impugnado.
Ainda, no que tange a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, questionase se o ente tributante, irá proceder diante da suspensão do crédito tributário após tornar os
bens do contribuinte indisponíveis se o próprio controle jurisdicional tende decretar a
medida cautelar fiscal mesmo diante da falta de exigibilidade do crédito. A Portaria da
PGFN n. 33/2018 é omissa sobre a questão. A menção da suspensão da exigibilidade do
crédito durante a averbação pré-executória diz respeito à igual suspensão do prazo para a
propositura da execução fiscal, de 30 dias cujo termo inicial é o primeiro dia útil após o
término do prazo para a impugnação, sob pena de levantamente da averbação.

199

CAIS, Cleide Previtalli. O processo tributário. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011.
200 Art. 11 da Lei 6.830/80: A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título
da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.

55
3.4 PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA
O protesto é definido pela Lei 9.492/97 como o “ato formal pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos” (art. 1o), garantindo a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos
atos jurídicos (art. 2o). O protesto tem origem tem origem cambiária e era utilizado para a
constatação de descumprimento de obrigação originada em títulos, utilizado dívidas de
liquidez e certeza que autorizavam a execução. 201 Sua aplicação só abrangeu “outros
documentos de dívida” após a edição da Lei 9.492/97, ampliando a possibilidade do
protesto.
Contudo, segundo a melhor doutrina, a expressão “outros documentos de dívida”
tem interpretação restritiva e deve ser entendida como documento de dívida líquida, certa e
exigível.202 Para Venosa, sua aplicabilide é restrita a títulos cambiários e títulos executivos
extrajudiciais.
Sobre seu sentido metajurídico, escreve Venosa:
Sabemos nós, juristas ou não, que o protesto funciona como fator psicológico
para que a obrigação seja cumprida. Desse modo, a estratégia do pretest se
insere n iter do credor para receber seu crédito, independentemente do sentido
original consuetudinário do instituto. Trata-se, no mais das vezes, de mais uma
tentative extrajudicial em prol do recebimento do crédito.203

Por sua vez, a dívida ativa consiste em crédito público de natureza tributária ou
não. 204 Para que seja objeto de execução pelo credor, ente tributante, é necessário sua
inscrição em certidão de dívida ativa após a apuração de certeza e liquidez do crédito
tributário como forma de controle administrative de legalidade.
A inscrição de créditos tributários em certidão de dívida ativa tem como efeito a
suspensão da prescrição para sua cobrança (art. 2o, § 3º, Lei 6.830/80) e, como já
mencionado, a presuncão absoluta (juris et de jure)205 de fraude da alienação ou oneração
de bens ou rendas realizadas após realizada, conforme redação do art. 185 do CTN.
Sendo título executivo extrajudicial que enseja a propositura de execução fiscal, a
referida certidão tem como característica a presunção de certeza e liquidez, figurando como
prova pré-constituída (art. 203, CTN).
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Além de todas essas prerrogativas, a certidão de dívida ativa foi incluída em 2012
no rol de títulos sujeitos a protesto, constante no art. 1o da Lei 9.492/97, alterada pela Lei
9.492/97.
A inclusão da dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto não foi bem aceita e,
assim como a norma objeto de análise do presente trabalho, gerou críticas e grandes
controvérsias doutrinárias, culminando com a propositura da já mencionada ADI 5135/DF.
A ação foi julgada improcedente em 2016 pelo Pleno do STF, sob relatoria do Min. Luís
Roberto Barroso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Marco
Aurélio, atual relator da ADI 5881/DF.206
A Corte considerou o protesto da CDA era constitucional e proporcional ao fim
que se pretende alcançar, quais sejam, dar ciência ao terceiro de boa-fé sobre a existência
de débitos fiscais.
No mesmo sentido, o STJ207 sustenta que o protesto assumiu uma forma mais
adequada ao novo contexto das relações sociais após sua abrangência a “outros documentos
de dívida” além de títulos, o que poderia estender-se à certidão de dívida ativa. Além, sua
inclusão nos documentos sujeitos a protesto é coerente com a tendência de revisão da
legislação referente à cobrança administrativa com o escopo de racionalização do
procedimento administrative e judicial.
Após a protocolização da Certidão de Dívida Ativa - CDA, o protesto sera
registrado em 3 dias, com notificacão ao devedor, considerada cumprida se entregue no
endereço fornecido pela Fazenda Pública.
A publicidade do protesto alcança os bancos de dados do Serasa e SCPC, cuja
comunicação é feita pelo próprio cartório, fato que afata diretamente as relações do
contribuinte em âmbito privado, acarretando consequências negativas à celebração de
negócios jurídicos e a concessão de crédito pelo devedor no mercado.208
Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do
comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada,
certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos
efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se
poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
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Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos
devedores, conforme previstos no § 4º do art. 21 desta Lei, devidamente
identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de
pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes
e de protestos, ainda que provisória ou parcial.

Realizado o protesto de CDA em nome do contribuinte que não pretende extinguir
o crédito pelo pagamento, este apenas poderá ser sustado por meio de ordem judicial de
sustação ou cancelamento209 por meio do procedimento dado à tutela provisória de urgência
(cautelar ou antecipada).
O protesto da CDA cumpre sua função: dá publicidade ao débito perante o Fisco
de uma forma mais ampla do que a Certidão de Regularidade Fiscal (Certidão Negativa de
Débitos), já que a inadimplência se expõe mais facilmente às relações entre particulares.
Diante disso, os argumentos que sustentam a averbação pré-executória é
necessária para dar publicidade aos débitos e, assim, salvaguardar terceiros de boa-fé, são
desprovidades de fundamento, uma vez o protesto da CDA já cumpre essa função como
meio extrajudicial de assegurar a satisfacão do crédito tributário.
3.3 BLOQUEIO PREVENTIVO DE BENS E DIREITOS E PRESUNÇÃO
DE FRAUDE
Acrescentado pela LC 118/2005, o artigo 185-A do CTN dispõe que o juiz poderá
determinar a indisponibilidade de bens e direitos no prazo legal se o devedor tributário não
pagar a dívida e não forem encontrados bens penhoráveis, comunicando a decisão aos
órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens.
Segundo Leandro Paulsen, a indisponibilidade “consiste em uma limitação
imposta ao titular do direito, retirando-lhe o poder para realizer eficazmente o negócio
jurídico. Em outras palavras, a proibição de disport subtrai-lhe a legitimidade para a
prática do negócio. Tanto na inalienabilidade, quanto na indisponibilidade, há uma
limitação ao dieito de disposição.”210 Além, qualquer disposição de propriedade tida como
indisponível é ineficaz em relação ao credor, pessoa cujo direito se pretende salvaguardar.
Apesar do § 1o do art. 185-A dispor que a indisponibilidade deve limitar-se ao
valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da
indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite, como bem observado por
209
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Luciano Amaro, essa norma acaba não sendo observada na prática, uma vez que a ordem de
indisponibilidade do juiz aos os órgãos e entidades tem por vezes mais de um
destinatário e “o melhor que o juiz poderá fazer é informar, no instrument em que dá
ciência da indisponibilidade, o “valor total exigível”, sendo que desse modo poderá recair
em mais de um bem. Assim, eventual indisponibilidade poderá abranger valores excedentes
até o momento que o juiz efetivamente possuir a relação discriminada dos bens e direitos
cuja indisponibilidade que os órgãos e entidades houverem promovido e determinar seu
respectivo levantamento.211
Além, necessário destacar a redação da Súmula 560 do STJ:
A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do
CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o
qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos
financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do
executado, ao Denatran ou Detran.

Desse modo, observa-se que a indisponibilidade de bens que trata o art. 185-A
deve observar alguns requisitos, quais sejam: (i) citação do devedor tributário, (ii)
inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; (iii) a não
localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências pela Fazenda. Os
requisitos foram estabelecidos em julgamento de recurso repetitive, cujo teor demonstra
que o relator considera a medida “excepcional e extrema”. 212
Além, o Ministro Og Fernandes, relator do recurso repetitivo, ressalta que o
bloqueio universal de bens e de direitos pevisto no art. 185-A do CTN não se confunde com
a penhora online, ou seja, a penhora realizada pelo sistema BacenJud de dinheiro aplicado
em instituições financeiras, regulado pelo artigo 854 do CPC, antigo 213 655-A do CPC/73:
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o
juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela
autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ainda, a questão é abordada em outro recurso repetitivo de matéria tributária,
REsp 1184765/PA, sob relatoria do Ministro Luix Fux, no qual se firmou o entendimento
de que apesar do art. 185-A do CTN prevê o exaurimento de diligências para tornar os bens
e direitos indisponíveis, esse requisito não alcança o bloqueio de depósitos ou aplicações
financeiras. O entendimento se fundamenta em uma interpretação sistemática dos artigos
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185-A, do CTN, com artigos 11 da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A do CPC/73, atual artigo 854
do CPC/2015. Uma vez que a o bloqueio de depósitos e aplicações financeiras não requer o
esgotamento de diligências na sistemática no CPC, não faz sentido manter essa necessidade
para execuções de débito tributário uma vez que seria uma antinomia colocar o credor
privado em uma melhor situação do que o público quanto a medidas para salvaguardar seu
crédito.214
Outro ponto importante é o fato de que após a inscrição do débito tributário em
dívida ativa pela Fazenda, qualquer alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo serão presumidas fraudulentas (art. 185 do CTN) se não forem reservados pelo
devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
Luciano Amaro ensina que bens imóveis e móveis podem ser alienados, contanto
que o produto da venda seja aplicado em depósitos bancários e não ocultados, assegurando
assim a satisfação do crédito.215

4. INDISPONIBILIDADE ADMINISTRATIVA DE BENS E DIREITOS
4.1 SANÇÕES POLÍTICAS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E ADI N. 5135/DF
O conteúdo de discussão sobre a possibilidade da indisponibilidade de bens pelo
Fazenda, seja manifestações processuais ou até mesmo artigos de opinião 216 sempre
direcionam-se para uma questão central que sustenta a maioria dos outros argumentos: a
natureza de “sanção política” da medida.
Em sua manifestação na ADI 5881/DF em favor da procedência do pedido, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desenvolve argumentos no sentido de que a
medida é coercitiva e se enquadra no conceito de sanção política, inadmissível pela ordem
constitucional e pela jurisprudência do STF. 217
Hugo de Brito Machado define sanção política como "formas de restrições a
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direitos do contribuinte como forma oblíqua de obrigá-lo ao pagamento de tributos".218
Ainda, configuram evidente inconstitucionalidade, tanto pela restrição do direito ao livre
exercício de atividade econômica, uma vez que a maioria dessas sanções tendem a atingir
economicamente o contribuinte e, ainda, violação do devido processo legal, tendo em vista
que tais sanções não passam pelo crivo do Poder Judiciário.
Aliomar Baleeiro as considera um excesso, uma vez que tais medidas "trazem
prejuízos muito maiores aos contribuintes do que o próprio tributo exigido (devida ou
indevidamente)" 219. Por sua vez, Sávio Carmona de Lima 220 relaciona a medida com a
frustração do pleno desenvolvimento das atividades empresariais do contribuinte pela
Fazenda Pública, ao ultrapassar limites dos poderes a ela concedidos pela Constituição.
Diante de uma sanção política, o contribuinte muitas vezes se vale de um Mandado
de Segurança, a fim de proteger seu direito líquido e certo (art. 5 º, LXIX, da CF e Lei n.
12.016/2009), hipótese que se torna cada vez mais comum e, como consequência,
sobrecarregando o judiciário. 221
O STF, por ocasião do julgamento da ADI 5135/DF, que discutia a
constitucionalidade da Lei n. 12.767/2012, cuja redação incluiu a certidão de dívida ativa
no rol de títulos sujeitos a protesto, define sanção política como "medida coercitiva do
recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes
devedores de forma desproporcional e irrazoável" 222
Ministro aposentado Joaquim Barbosa consagra a vedação às sanções políticas ao
afirmar em seu voto na ADI 173/DF, em 2008, em ação na qual discutia-se normas que
condicionavam a prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de dívida tributária:
O Supremo Tribunal Federal possui uma venerável linha de precedentes que
considera inválida as sanções políticas. Entende-se por sanção política as
restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício da atividade econômica
ou professional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento
de tributos.
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Mesmo anteriormente à Constituição de 1988, o entendimento do STF já tinha se
consolidado no sentido de que medidas como a interdição de estabelecimento, proibição de
aquisição de estampilhas dos impostos e despacho de mercadoria e apreensão de
mercadoria que visassem a cobrança tributária eram inadmissíveis por tratar-se de meios
coercitivos e desproporcionais de cobrança de dívida tributária (Súmulas 70, 323 e
547/STF):
A reconstrução argumentativa das Súmulas 70 e 323 indica, portanto, que, apesar
disso não ficar explícito nos acórdãos, os ministros consideraram destituídas de
razoabilidade as medidas – administrativas ou legislativas – de apreensão de
merca- dorias ou de interdição de estabelecimentos como meios de cobrança de
tributos. Os adjetivos ‘extravagante’, ‘arbitrário’, e ‘drástico’, utilizados nos
votos para desquali- ficar as medidas, confirmam que os ministros condenaram a
razoabilidade das mesmas. [...] A Súmula 547 se refere a uma questão análoga à
das Súmulas 70 e 323.223

Não obstante, para a Corte, a caracterização de uma sanção política não está
apenas condicionada a restrição de direitos dos contribuintes, mas deve, sobretudo, mostrarse desproporcional, irrazoável e sem justo fundamento. Desse modo, é cediço a cumulação
desses dois requisitos. Uma medida que restrinja direitos de contribuintes não caracteriza,
por si só, uma sanção política. Sua desproporcionalidade com o fim que se busca atingir
deve ser demonstrado através de um juízo de ponderação.
Tal argumento se funda na interpretação constitucional de que nenhum direito ou
garantia se resveste de natureza absoluta, justificando "ainda que excepcionalmente, a
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais
ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição" 224
e, diante de uma caso concreto, deve haver uma ponderação de valores.
No caso em questão, qual seja, o julgamento da inconstitucionalidade de protesto
de dívida ativa tributária, valendo-se de uma ponderação entre o nível de restrição de
direitos fundamentais em questão e os fins almejados, a Corte decidiu que o protesto de
certidão de dívida ativa não configura uma sanção política, uma vez que sequer direitos
fundamentais foram violados, como o devido processo legal e à livre iniciativa e à
liberdade profissional.
No primeiro caso, fundamenta-se o referido acórdão o fato de que o protesto de
dívida ativa não é instrumento impedido de acesso à justiça, uma vez que o contribuinte
poderá se valer da esfera judicial para sustar o protesto e discutir o crédito tributário. Na
segunda hipótese, a publicidade do débito tributário resultante do protesto da CDA não
223
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constitui restrição à livre iniciativa e à liberdade profissional, uma vez que a simples
publicidade nunca poderia intervir diretamente nas atividades do contribuinte e se houvesse
algum resultado do protesto, este seria apenas indireto. Ainda, no julgamento da mesma
ADI 5135/DF, a Corte é clara quanto ao seu entendimento de que medidas extrajudiciais de
cobrança de dívida ativa da União não devem ser excluídas face a hipótese de execução
fiscal, haja vista o devedor poder recorrer ao Poder Judiciário diante de eventuais violações.
Ao sustentar a adequação da medida, Min. Luís Barroso, relator da ADI 5135, em
seu voto explica que:
Não ignoro que o acesso ao crédito representa uma importante ferramenta para o
desenvolvimento, o crescimento e, às vezes, para a própria sustentabilidade do
negócio, em especial em microempresas e empresas de pequeno porte. No
entanto, ainda que se pudesse admitir que o protesto de CDAs afetasse a atividade
225
econômica, isso se daria sempre de forma eventual e indireta.

Em contrapartida, em seu voto vencido na ADI 5135, o Min. Marco Aurélio, atual
relator das ADIs 5881, 5886, 5890 e 5932, sustenta que:
Principalmente em época de crise como a vivenciada hoje, este Tribunal tem um
compromisso maior com princípios. Não podemos eleger critérios de plantão,
ainda que seja para atender interesses da Administração, os quais eu tenho como
secundários e não primários. Interesses ligados ao caixa.226

Da análise dos argumentos acima aduzidos, constata-se a existência de questão
sensível que adentra a análise proposta pelo presente trabalho. Enquanto a
constitucionalidade do protesto de certidão de dívida ativa se funda na impossibilidade de
afetar diretamente o crédito do contribuinte, é inegável que a indisponibilidade
administrativa de bens pretendida pela lei 13.606/2018 possui resultado direto. A atividade
econômica tanto de uma pessoa jurídica e até mesmo uma pessoa física orbitam em torno
de seus bens e dele dependem, de modo que a indisponibilidade insdiscriminada não deve
ser encarada como forma apenas indireta de restrição ao capital.
Por outro lado, no que tange à caracterização de desproporcionalidade e
irrazoabilidade da medida, segundo requisito para a configuração de uma sanção política,
defensores da medida a classificam como necessária à publicidade e garantidora do crédito
tributário, em consonância com a boa-fé objetiva e segurança juridica227, adequada ao novo
panorama de desjudicialização da cobrança tributária.
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Dessa maneira, ainda são nebulosas as perspectivas de resultado do julgamento das
ADIs 5881, 5886, 5890 e 5932, uma vez que, apesar das alegadas violações aos direitos e
prerrogativas individuais, o entendimento da Corte tem se tornado cada vez mais favorável
à concessão de garantias à Fazenda Pública.
4.4 DISPARIDADE DE ARMAS
Garantias e privilégios do crédito tributário são somados a outros mecanismos de
vantagem atribuídos ao Poder Público diante de um conflito com o particular,
principalmente de natureza processual. Como exemplo, cita-se o prazo em dobro para
manifestações processuais (art. 183 do CPC), o regime de atualização monetária pela TR
até 2017, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios diferenciada e a
devolução de precatórios não sacados pelo prazo de dois anos.228 A existência de tal
disparidade de armas na relação entre o Estado e o particular e, por conseguinte, o fisco e o
contribuinte, é associada e justificada pelo princípio da supremacia do interesse público e
pela verticalidade da relação do Estado e o cidadão.
Desse modo, a invasão à propriedade do indivíduo e a mitigação da igualdade
processual é resultado da noção de legitimidade do Estado na persecução do bem comum
como aglutinador da soma dos interesses individuais, de modo a manter as partes em uma
posição de desigualdade em todas suas relações.
A paridade de armas é inerente ao exercício do contraditório, o qual consiste na
garantia das partes de dispor das mesmas oportunidades e instrumentos processuais para
valer suas pretensões e direitos.229 Tem ganhado espaço na doutrina de tal modo que chega
a ser considerado como princípio autônomo, previsto no art. 7o do CP: "É assegurada às
partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório".230
Nelson Nery alude a disparidade de armas como um dos principais motivos para o
número considerável de processos em tramitação que envolvam pessoas jurídicas de direito

05/opiniaoaverbaca o-pre-executoria-prevista-lei-13606-legitima>. Acesso em: 28 abr. 2018.
FISCHGOLD, Bruno. A Fazenda em juízo e disparidade de armas. Jota, São Paulo, 2018. Disponível em:
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-fazenda-publica-em-juizo-e-disparidade-de-armas30092017 > Acesso em 03 ago. 2018.
229 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e
administrativo. 12. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
230 Ibid.
228

64
público, uma vez que, diante de uma gama considerável de privilégios e controle judicial
atenuado, se torna vantajoso para o Estado ignorar direitos e pretensões.231
Arruda Alvim, James Marins e Gian Antonio Micheli caminham no mesmo
sentido ao afirmarem que a tutela jurisdicional dos constribuintes deve ser amparada por
adequadro aparato constitucional que não admitem supressão de direito subjetivos
individuais sob a justificativa da supremacia do interesse público e bem comum: “certas
garantias que assistem o contribuinte alcançam relevo tal que não podem ser sobrepujadas
pelo sofisma consistente em afirmar-se o caráter público da arrecadação tributária”232
Diante do quadro descrito, Ricardo Lodi ressalta que a relação de verticalidade
entre fisco-contribuinte faz parte de um modelo de Estado já ultrapassado em um atual
cenerário pós- crise do Walfare State (Estado do Bem Estar Social). A visão de que o
Estado-nação necessita angariar recursos visando a realização do bem comum não mais se
sustenta, tanto porque este se mostra incapaz de prestar adequadamente os serviços para os
quais tais recursos estão destinados.
Na perpectiva do autor, diante de um mundo globalizado e uma ordem econômica
policêntrica233, o Direito Tributário, em busca de novos paradigmas, não deve mais se
pautar na relação entre o Estado soberano e o contribuinte, mas sim e “uma relação
horizontal entre vários contribuintes”, 234 uma vez que o Direito Tributário se tornou em um
direito da coletividade ao afetar a relação dos cidadãos uns com os outros235.
Nesse diapasão, a disparidade de armas em prol do princípio da supremacia do
interesse público de mostra desarrazoada e carente de funcionalidade.
4.2

AJUIZAMENTO

SELETIVO

DE

EXECUÇÕES

FISCAIS

E

DESJUDICIALIZAÇÃO
O atual artigo 20-C da Lei n. 10.522/2002, após alteração da Lei 13.606/18,
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dispõe que “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá condicionar o
ajuizamento de execuções fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou atividade
econômica dos devedores ou corresponsáveis, desde que úteis à satisfação integral ou
parcial dos débitos a serem executados.”
Os artigos 20-B §3º, I e II, e 20-E são acompanhados de tal alteração, a qual
aparenta ser o ponto chave de toda a discussão.
Há de se considerar que a averbação pré-executória possui o condão de se tornar
peça chave no processo de ajuizamento seletivo da execução fiscal. Recomendação
expedida pelo Tribunal de Contas da União à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,236
esta constitui uma desvinculação “do sistema de cobrança estritamente judicializada, de
modo a submeter ao Poder Judiciário apenas aquelas demandas com potencial sucesso ou
quando seja necessária a expropriação de bens.”237 Em síntese, a propositura de execução
fiscal condiciona-se a demonstração mínima garantia à satisfação do débito.238
É certo que a seletividade do ajuizamento das execuções fiscais já é uma realidade,
prática ligada à realização do princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,
caput, CF). Leis estaduais recentes, a exemplo da lei 16.498/17 no Estado de São Paulo,
autorizam Procuradorias Gerais dos Estados a não propor ações, bem como promover a
desistência daquelas já em trâmite cujos valores não ultrapassem R$ 30,8 mil de débitos de
natureza tributária e não tributária.239
Por vezes, cobranças de lastro são fulminadas pelo decurso do tempo ou tem o
andamento de seus respectivos feitos obstado pela atenção conferida a outros de
menor importância, por vezes beneficiando-se grandes devedores (free riders)
da parca seletividade desempenhada pelos titulares dos créditos.240
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Tal seletividade se justifica pela estratégia de concentração de esforços em casos
de grandes valores e com maior chance de satisfação do crédito, em medida que ficou
conhecida em 2015 como “Novo Plano de Cobrança de Dívida Ativa”.241
Valores como limitadores da tramitação de execuções ficais não é novidade, sendo
que já foram objeto de autorização legislativa: art. 34 da Lei 6.830/80242, art. 14, §3º, II, da
Lei Complementar n. 101/2000,243 art. 14 da Lei 11.941/09244
Esse quadro atual é resultado de números que impressionam: as execuções de
natureza fiscal representam números exorbitantes de demandas, sendo que representam
39% dos casos em aberto e 74% das execuções pendentes no Poder Judiciário, segundo
dados do Conselho Nacional de Justiça - de 2017.245 No âmbito do Tribunal de Justiça de
São Paulo, dos 20 milhões de processos que lá tramitam 11,5 milhões são execuções
fiscais.246 Em 2015, de cada cem processos de execução fiscal que tramitavam, a baixa só
se deu em oito.247 Além, somente 15% das execuções fiscais chegam a penhorar dinheiro
ou bens.
Consubstanciado nesses índices, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, face a demanda do CNJ, em estudo elaborado em 2011 sobre o custo e tempo do
processo de execução discal promovido pela PGFN de créditos da União perante a Justiça
Federal, concluiu que o tempo médio de tramitação de uma execução fiscal é de 9 anos, 9
meses e 16 dias, com a probabilidade de obtencão integral do crédito de 25,8%. Além,
tendo por base os dados obtidos, o valor do crédito devido que justificaria propositura de
uma execução éde R$ 21.731, 45 em face dos custos envolvidos. Além, somente 15% das
241
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execuções fiscais chegam a penhorar dinheiro ou bens, diante de entraves ao se tentar citar
o devedor e localizar bens penhoráveis.248
Todavia, ao mesmo tempo que o movimento da máquina judiciária pela Fazenda
Pública visando a expropriação do bem particular para a satisfação integral ou parcial de
seu crédito passa cada vez mais a ser condicionado à localização de indícios de bens, direito
ou atividade econômica consideráveis à satisfação do débito ou até mesmo ao seu custo
benefício dependendo do valor de dívida,249 os débitos tributários que seriam deixados "de
lado" nesse processo não perdem sua importância na arrecadação dos cofres públicos. Por
consequência, o resultado não é um simples "perdão" da PGFN pelos débitos tributários,
mas sim o direcionamento dos esforços arrecadatórios ao âmbito administrativo: enquanto
valores abaixo de R$30,8 mil reais não são levados ao judiciário, uma dívida de R$50 reais
enseja protesto de CDA.250
Ao ordenamento jurídico cumpre, portanto, direcionar cobranças de valores
pouco expressivos para outros métodos − prevendo, i.e., um abatimento de
juros e multas no caso de adimplemento ou parcelamento do débito em certo
prazo, o que amenizaria a resistência ao pagamento espontâneo, o que j. foi
incorporado, mesmo que, de forma parcial, na Lei n. 11.941/09, quiçá até uma
composição entre as partes da relação jurídico-material − e a judicialização do
conflito apenas em casos de quantias minimamente relevantes. 251

Assim, nesse panorama, se insere a averbação pré-executória, uma vez que tal
realidade poderá se estender à averbação pré-executória que, nos termos da Portaria n.
33/2018 da PGFN, apesar de esta se limitar ao valor da dívida (art. 21, §2o), será mantida
se não houver ou não forem indicados outros bens ou que melhor se adequem ao seu limite
(art. 25, §5o). Ainda, apesar de haver disposição de prazo de 30 dias para que a execução
fiscal seja ajuizada, sob pena de cancelamento da inscrição (art. 30), a perspectiva de
permanecer o período de 30 dias sem a disposição de seus próprios bens ainda pode
caracterizar uma sanção política, principalmente quando se trata de pessoa jurídica, cujos
bens estão atrelados à própria atividade empresarial.
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A averbação pré-executória pelo Fisco que pode surgir não apenas como um meio
para assegurar a satisfação do débito até a propositura de uma execução fiscal, mas sim um
mecanismo para que a ação não precise sequer chegar a ser proposta. A proposta foi
seguida pelos resultados que mostraram o protesto da dívida ativa como bem sucedido
nesse sentido: estudos mostram que o índice de recuperação de créditos, muito além de
tributos federais, sendo que o protesto de CDA resultou na recuperação de 16% de créditos
de IPVA e ICMS.252
Todavia, aberta a novas alternativas, a PGFN também direciona ações que se
mostram menos invasivas às garantias dos contribuintes e se consubstanciam às ações que
buscam maior efetividade à satisfação do débito fiscal. No âmbito do próprio processo
judicial, um exemplo evidente é a a ampliação do rol de situações que permitem a
celebração do chamado “negócio jurídico processual”, inovação trazida pelo CPC/2015,
previsto em seus artigos art. 190/191.
O negócio jurídico processual pode ser usado em processos que versem sobre
direitos que admitam composição e permite que as próprias partes capazes possam
convencionar durante o processo e antes memos de seu início, sobre, ônus, poderes,
faculdades e deveres (at. 190, caput, CPC) e até mesmo fixação de calendário que vincula
as parte e o juiz (art. 191, caput, CPC).
Considerado como inovação em prol da democratização do processo e
protagonismo das partes, o negócio jurídico processual foi bem recebido pela doutrina e
estudiosos,
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considerado como inovação em prol da democratização do processo e

protagonismo das partes. Contudo, sua aplicação prática é questionada, de modo a não
inviabilizar a isonomia e paridade de armas entre as partes. Assim, eventual disposição
particular que gere vantagens desarrazoadas poderá ser declarada nula de ofício pelo juiz.
Sua adoção representa um evidente estágio de cordialidade processual e, se bem
utilizado, trará benefícios para todos os litigantes, seja contribuinte ou Fazenda Pública. A
procuradora-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará, primeiro Estado a adotar
essa prática, no início de agosto, Joana Onofre afirma que o negócio jurídico processual
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permite a atuação estratégica da Fazenda Púlica em casos mais complexos, cujo trâmite
poderia durar anos.254
A possibilidade da realiazação do negócio jurídico processual pela Fazenda se deu
por meio da Portaria PGFN n. 360/2018255. A portaria autoriza o diálogo entre os
litigantes, contribuintes e Fazenda, para estipular mudanças no procedimento, adequando o
caso concreto a particularidades no cumprimento de decisões judiciais, recursos e inclusão
de crédito em quadro geral de credores.256
Tal flexibilidade assegura maior adequação às especificidades da causa e traz
benefícios para ambas as partes. A título de exemplificação, existe a possibilidade de se
alterar a própria ordem dos atos processuais, sendo que a perícia poderia ocorrer antes da
Fazenda Pública apresentar defesa, e condicionar a sua apresentação a viabilidade de uma
resolução de mérito favorável. Além, o prazo para a apresentação de defesa também
poderá sofrer dilação por acordo entre as partes, a fim de que a PGFN tenha mais tempo de
avaliar a situção do contribuinte.257 Depreende-se, diante desse panorama, que o negócio
jurídico processual trabalha em prol da seletividade de lides fiscais em geral, a fim de
antecipar a prova para que a Fazenda verifique a viabilidade de decisão de mérito favorável
ou existência de bens penhoráveis antes de que ofereça defesa e movimente um processo
que durará muito tempo e não trará nenhum resultado.
Todavia, como já ressaltado neste capítulo e afirmado pelos idealizadores da
aplicação do negócio jurídico processual em lides tributárias 258 , tais medidas não
configuram renúncia do crédido. As dívidas tributárias que não se enquadram no conceito
de “casos de grandes valores e com maior chance de satisfação do crédito” não deixam de
ser necessárias à arrecadação do Estado. Desse modo, a busca pela satisfação desses
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créditos é concentrada no âmbito administrativo, por meio de práticas como o protesto de
dívida ativa e a aprovação da Lei 13.606/18 pelo Congresso Nacional.
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5. CONCLUSÕES GERAIS
A probabilidade de recuperação integral do crédito tributário pelo Fisco é reduzida
e, mesmo diante demonstradas chances, muitas vezes seu valor não justifica a promoção de
uma execução fiscal ao considerer-se seu custo-benefício. Além, execuções dessa natureza
representam um número exorbitante de demandas nas prateleiras do Poder Judiciário,
gerando custos que muitas vezes não conduzem a nenhum resultado.
Tal quadro resulta a promoção de sucessivas alterações normativas que trabalham
em prol da redução desses números e da satisfação do crédito tributário. Estas traduzem a
tentativa de desjudicializar a cobrança do crédito tributário, considerando uma aparente
deficiência de execução fiscal pelo movimento da máquina judiciária.
Nesse contexto, surgem o protesto de dívida ativa e a própria indisponibilidade
administrativa de bens e direitos, esta introduzida no ordenamento pela Lei 13.606/18.
Ambas as medidas disponibilizam ao fisco armas para salvaguardar futura expropriação do
patrimônio do devedor, o qual responde em sua totalidade pelas dívidas de seu titular.
Todavia, apesar da necessidade de ações nessa vertente, não se pode olvidar a
obrigatoriedade da observância de direitos e garantias processuais do contribuinte
tampouco por meio da violação de princípios constitucionais. Nenhuma ação que busque
incrementar a arrecadação aos cofres púbicos pode se sobrepor a nenhum daqueles.
O artigo 25 da lei 13.606/18, o qual acrescenta à Lei 10.522/02 os artigos 20-B,
20-C, 20-D e 20-E apresenta inconstitucionalidade formal e material. No primeiro caso, a
indisponibilidade administrativa de bens e direitos configura garantia do crédito tributário
de aplicabilidade geral, de forma a unificar o sistema. Assim, não poderia ter sido regulada
por Lei Ordinária, uma vez que alcança matéria reservada à Lei Complementar e, desse
modo, deveria ter seguido trâmite processual legislativo específico, com aprovação da
maioria absoluta no Congresso Nacional. A disposição de uma norma dessa natureza por
Lei Ordinária conduziria a um precedente perigoso capaz de resultar em eventual
instabilidade e insegurança jurídica.
Os vícios da norma não se esgotam na formalidade, mas alcançam também seu
conteúdo, ao passo que a norma possui vícios materiais no que tange a preceitos
constitucionais como o critério da proporcionalidade, contraditório, ampla defesa e devido
processo legal substancial, bem como constitui ofensa ao direito de propriedade e à livreiniciativa. Além, a medida caracteriza uma sanção política, prática caracterizada pela
restrições a direitos do contribuinte como forma oblíqua de pagamento de tributos, sendo
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tal conduta inaceitável à luz da doutrina e vedada pela construção jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal.
No que tange ao critério da proporcionalidade, sua violação se verifica por meio da
ausência dos seu três níveis logo em sua segunda etapa, “necessidade”, uma vez que os
principais argumentos em prol da necessidade da averbação pré-executória e direitos se
relacionam com seu papel na introdução de novos paradigmas de cobrança de crédito
tributário por meio do ajuizamento seletivo de execuções fiscais, a garantia de satisfação e
maior eficiência na recuperação do crédito tributário e boa-fé objetiva nas relações com
terceiros, bem como publicidade do débito.
Todavia, verifica-se que o ajuizamento seletivo de execuções fiscais não depende
da indisponibilidade de bens, mas tão somente do poder de fiscalização da administração
tributária e da figura do arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo.
Além, quanto a garantia de satisfação e maior eficiência na recuperação do crédito,
já existe a figura da medida cautelar fiscal, que produz os meior efeitos da averbação préexecutória, porém com a “contratempo” do crivo do Poder Judiciário, o qual verifica a
presença do fumus boni iuris e periculum in mora como requisitos para decretação da
medida. Ainda, o aumento da perpectiva de satisfação do crédito pode ser alcançado por
ações menos invasivas aos direitos do contribuinte, como o mencionado Programa Nacional
de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais, o qual gerou a arrecadação de R$ 4,8
bilhões para os cofres públicos.
No mais, quanto à boa-fé objetiva nas relações com terceiros e a publicidade do
débito, essa função já é muito bem relizada pelo protesto de dívida ativa.
A análise da norma em comento sob à luz da doutrina e jurisprudência leva à
confirmação de que esta constitui violação a preceitos constitucionais como o devido
processo legal substancial, contraditório e ampla defesa.
Inicialmente, verifica-se que o legislador inovou de forma desmedida ao conferir
mecanismo unilateral protetivo do crédito, retirando do contribuinte o direito de dispor de
seus bens, o que demonstra evidente violação ao devido processo legal substancial. Além, a
medida ofende do mesmo modo o contraditório e a ampla defesa, uma vez que estes não
possuem a mesma intensidade no processo judicial e administrativa e a “influência”, parte
do trinômio do próprio contraditório (informacão x reação x influência), se torna duvidosa
em um julgamento oriundo da própria parte envolvida na relação processual. Além, a
decisão de expropriação do patrimônio do particular está sujeito à reserva de jurisdição,
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pois se insere no contexto de proteção conferida à esfera privada, a qual deveria ser
apreciada por órgão equidistante e não por uma das partes da relação tributária.
De fato, é inegável que os prejuízos ao contribuinte podem alcançar efeitos
desproporcionais após a privação deste à disposição de seu próprio patrimônio, dentre os
quais evidencia-se a inviabilidade e prejuízo na própria atividade empresarial.
As mais prejudicadas serão as microempresas e empresas de pequeno porte, já que
estas possuem patrimônio consideravelmente reduzido e muitas vezes necessitam da
totalidade de seus bens e direitos, principalmente de depósitos financeiros, para a
continuidade da atividade empresarial. Já empresas de grande porte, as quais figuram como
principal alvo da Fazenda Pública em função da expressiva tributação da atividade
empresarial, contam com bens suficientes para não obstar a continuidade da atividade
empresarial de forma tão severa e, ainda, recursos para reprimir a averbação pré-executória
de indisponibilidade ao levar a questão ao Poder Judiciário.
Ao que se nota, apesar dos percalços que a recuperação do crédito tributário tem
sofrido e a massa de execucões fiscais que afogam o judiciário, a averbação pré-executória
tende a acarretar mais prejuízos do que benefícios e se mostrou muito mais uma saída
encontrada pela Fazenda Pública para recuperar débitos que não se enquadram na categoria
daqueles que justificam a promoção de uma execução fiscal do que uma necessidado ao
ajuizamento seletivo desta.
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