
DAÇAO EM PAGAMENTO  -   para  a extinção do crédito 
tributário, regulamentação dado  pela Lei 13.259/16 – 
“vantagens.” 

  

 Comentários à recente   Lei 13.259/16  de  16.MAR.16, que 
regulamentou a dação em pagamento    para liquidação 
do crédito tributário – inscrito na dívida ativa da União, 
prevista anteriormente no inciso XI do artigo 156 do 
CTN. 

 



 

• O crédito tributário  nos § 1º, do art. 113, do 
CTN, ao dizer que “A obrigação principal surge 
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto 
o pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente.” 

 
• Genuinamente a   “extinção da obrigação”,  dá-se 

pelo pagamento,  extinguindo-se  o  objeto  da 
obrigação,  ou por outra modalidade que 
provoque o mesmo efeito,   que de acordo com 
os civilistas são  chamados  meios indiretos ou 
anormais Dentre os quais destacamos a (datio 
in solutum) – dação em pagamento. 

 



Direito Tributário - as formas de extinção do crédito tributário, 
nos termos do art. 156 do CTN, são: 
•  I - o pagamento;      
• II - a compensação;  
• III - a transação;       
• IV - a remissão;        
• V - a prescrição e a decadência;  
• VI - a conversão de depósito em renda; 
• VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento 

nos termos do disposto no artigo 150 e seus § § 1º e 4º;  
• VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto 

no § 2º do artigo 164;  (pagar dívida e não consegue fazer) 
• IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 

definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser 
objeto de ação anulatória;  

• X - a decisão judicial passada em julgado;  
• XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na 

forma e condições estabelecidas em lei. 



A dação em pagamento  -  quando o devedor, com a  concordância 
do credor,  entrega a este  uma prestação diversa daquela que era a 
prevista originalmente, em substituição à prestação devida, 
objetivando  a extinção da obrigação.  
 
No direito tributário está prevista no 156, XI, CTN - a dação em 
pagamento se dará tão somente através de entrega de bens imóveis 
para pagamento do débito. 
  
Esta modalidade de extinção foi acrescentada ao  art. 156, XI do  
Código Tributário Nacional - CTN,  pela Lei Complementar 
104/2001. 
  
Prevista desde 2001 no CTN. A sua   regulamentação  chegou 
tardiamente,  15 anos depois.   Preliminarmente, Lei  nº 13.259, 
de 16.03.2016,  esta deixava a extinção do crédito tributário 
mais  atrativa,  porém, com a alteração dada  pela  Medida 
Provisória nº 719/2016, que foi convertida pela  na Lei nº 13.313 de 
14/07/2016, a questão restou mais complicada. 
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No caso específico o artigo 4º da Lei  13.259/2016 determina brevemente as 
condições em que a extinção do débito tributário por dação em pagamento se daria:  
 
(i) deverá ser precedida de avaliação judicial do bem imóvel ofertado, segundo critérios de 
mercado; e  
 
(ii) deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se pretende liquidar com 
atualização, juros, multa e encargos, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao 
devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores 
da dívida e o valor do bem ou bens ofertados em dação. 
  
   
LEI Nº 13.259, DE 16 DE MARÇO DE 2016,  
  
“ Art. 4o  A extinção do crédito tributário pela dação em pagamento em imóveis, na forma do 
inciso XI do art. 156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, 
atenderá às seguintes condições:   
 
I - será precedida de avaliação judicial do bem ou bens ofertados, segundo critérios de mercado; 
 
II - deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se pretende liquidar com atualização, 
juros, multa e encargos, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a 
possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da dívida e 
o valor do bem ou bens ofertados em dação. 
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Com as alterações trazidas pela MP 719/16, convertida na  Lei nº 13.313, 
de 14.07.2016 - DOU de 15.07.2016 , que alterou a  Lei n º 13.259, de 
16.03.2016, e deixou  esta  opção de extinção do crédito não tão 
sedutora. Vejamos: 

 

O art. 4º da Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016 , passa a vigorar com 
as seguintes alterações:  

 

" Art. 4º - O crédito tributário inscrito em dívida ativa da União poderá ser 
extinto, nos termos do inciso XI do caput do art. 156 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, mediante dação em pagamento de 
bens imóveis, a critério do credor, na forma desta Lei, desde que atendidas as 
seguintes condições:  

 

I - a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que 
devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos de 
ato do Ministério da Fazenda; e  

 

II - a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende 
liquidar com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de 
qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de 
complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da 
totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação.  



§ 1º O disposto no caput não se aplica aos créditos 
tributários referentes ao Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional.  

 

§ 2º Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de 
discussão judicial, a dação em pagamento somente produzirá 
efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou 
corresponsável e a renúncia do direito sobre o qual se 
funda a ação, devendo o devedor ou o corresponsável arcar com 
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.  

 

§ 3º A União observará a destinação específica dos créditos 
extintos por dação em pagamento, nos termos de ato do 
Ministério da Fazenda."(NR) “ 



Vejamos novos critérios após alteração da Lei: 

  

i) o “aceite”  da dação é a critério do credor - 
PGFN; 

ii)deverá ser precedida de avaliação  do bem 
ofertado; 

(ii) deverá abranger a totalidade do débito ou 
débitos, desde que inscritos em dívida ativa, com 
atualização, juros, multa e encargos, sem desconto de 
qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a 
possibilidade de complementação em dinheiro de 
eventual diferença entre os valores da dívida e o valor 
do bem ou bens ofertados em dação; 

iv) exclusão dos débitos  provenientes do  
Simples Nacional. 

 



Com a nova redação dada pela  MP 719/16, convertida na   Lei nº 
13.313, de 15.07.2016 , a Lei n º 13.259, de 16.03. 2016, que 
previa  a opção  de   extinção do crédito tributário via  dação 
em pagamento com bens imóveis, não restou tão atrativa, 
destacamos as   seguintes ressalvas: 
  
i) A expressão disposta no caput do artigo 4º  - "a critério do 
credor",  pela qual o credor no caso a  Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional terá discricionariedade  para aceitar ou rejeitar o 
bem imóvel oferecido. 
  
ii) supressão  da expressão  “critérios de mercado" na avaliação 
do bem, previsto na  redação original da Lei nº 13.259/2016, que 
imprimia uma vantagem ao contribuinte, agora deixou a questão 
vaga e insegura. 
  
iii) Só  permite a utilização desse expediente para  os débito 
inscritos em dívida ativa, afastando, os não inscritos, naqueles há 
incidência do encargo legal no percentual de 20% sobre o valor do 
principal, acrescido da multa e juros de mora, o que torna 
excessivamente dispensidoso  o débito. 
  
 iv)  não se aplica aos débitos – SIMPLES FEDERAL. 



Porém, mesmo com as alterações introduzidas  
pela nova lei entende-se que a dação em 
pagamento poderá ser uma boa opção par a 
extinção do crédito tributário  
  
O débito tributário  obviamente advém de 
gestão sofrida, onde o negócio em si não se 
encontra totalmente saudável.  
  
Após o débito tributário inscrito na dívida ativa   
é  promovida pelo Fisco a cobrança judicial  
dos valores devidos por meio da   execução 
fiscal -  a Fazenda Pública busca junto ao 
patrimônio do executado, dinheiro ou bens 
suficientes para o pagamento, com a  
consequente quitação do crédito tributário ora  
cobrado. 
 



Fases da execução – Lei Execução Fiscal – LEF – 6.830/80:  
  
1) Citação :  O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (art. 8º). 
 
2) Garantia : Em garantia da execução, o executado poderá (art. 9º): 
 i)  efetuar depósito em dinheiro; 
 ii) oferecer fiança bancária ou seguro garantia;       
 iii)  nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;  
  
Ordem de penhora – Artigo 11: 
 Art. 11 - 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. 
 

O Fisco  tem recusado qualquer bem, em detrimento à  penhora em dinheiro ($), via 
BACENJUD, e a  jurisprudência tem garantido  preferencialmente penhora em 
dinheiro. Porém, admitindo-se penhora imóvel.  
 



3) Penhora: Intimação da Penhora; Avaliação: O termo ou auto de penhora conterá, também, a 
avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. 

  

4) Designação do  dia e hora para realização do leilão, em duas oportunidades:  

  

i) na primeira, o lance inicial será, no mínimo, igual ou superior ao da avaliação;  

ii) na segunda, com lance mínimo de 60% do valor da avaliação atualizada do bem, para que 
a arrematação não seja preço vil. (art. 891 NCPC). Esse valor preliminarmente  não constava em lei e 
foi  positivado pela  jurisprudência. 

  

O parágrafo único do artigo 891 do NCPC define o que é preço vil.  Tal consideração era 
proveniente de construção jurisprudencial.  Porém o novo CPC, estabelece piso de 50% avaliação,  
quando o Juiz  silenciar em despacho ou edital, quanto ao valor mínimo. 

   
CONDIÇÕES  E VANTAGENS DAÇÃO EM PAGAMENTO: 

  

(I) DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITOS COM CHANCES REMOTAS DE ÊXITO NA DEFESA. 

 

(II) ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO DE LIQUIDEZ EM MOMENTO IMPORTANTE OU GRAVE DA GESTÃO DA 
EMPRESA, EVITANDO-SE PENHORA ON-LINE. 

 

(III) IMÓVEL SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO, PRINCIPAL, MAIS JUROS E MULTA. 

 

IV) O BEM SERÁ  DADO EM PAGAMENTO, MOMENTO QUE SE ESTANCARÁ A COBRANÇA DE JUROS E MULTA; 

 

V) AO CONTRÁRIO SE  AGUARDAR  TRÁMITE DA EXECUÇÃO ATÉ O LEILÃO PODERÁ  INFLAR DÉBITO 

SUBSTANCIALMENTE, E SUBVALORIZAR IMÓVEL EM ATÉ 40% DE SEU VALOR, PÉSSIMA ESTRATÉGIA!!!! 

https://jus.com.br/tudo/penhora


Conclusão  é vantajoso, observadas as seguintes variáveis: 
  
 i) no caso de ter a defesa do  débito  ter chances remotas de  êxito,   
ii)  a empresa tiver um bem imóvel para ser dado em garantia que 
totalize a execução, é uma bela estratégia na medida que se estancará o 
juros;  
iii) a  empresa  manterá a liquidez e  investir no seu objetivo social; 
iv)  manterá Certidão Negativa de Débito - CND. 
  
  
Um ponto omisso na Lei é no caso de o bem imóvel avaliado for 
superior ao débito, nesta situação, não há qualquer previsão na lei.  
  
  
Em ocorrendo essa situação será preciso aguardar o ato normativo a ser 
expedido pelo Ministério da Fazenda, o qual acredita-se que  
estabelecerá os critérios para aplicação desta modalidade de extinção 
dos débitos inscritos, conforme exigem o inciso I e o § 3º do art. 4º, 
acima transcrito. 
  
Este é o meu entendimento s.m.j. 
 



Muito obrigado!!! 

Sílvia Helena Portugal – Advogada 

Tel  : (55)(11)3284-2111 

Email: silvia@morad.com.br 


