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Objetivo

• Abordar a conjuntura político-econômica do país, a sobrecarga de trabalho das

varas de execução fiscal e o volume de débitos, bem como a influência dessas

questões na busca da Fazenda Nacional por novas ferramentas de cobrança.

• Trazer um pouco do histórico de medidas adotadas pela Fazenda visando ao

aumento constante de arrecadação, bem como as ferramentas mais recentes.

• Debater sobre os impactos causados por essas novas ferramentas, caso

mantidas no formato inicialmente estipulado, bem como quais seriam os limites

ultrapassados para implementação das medidas.



Contexto Preliminar

• Necessidade imperativa de os governos disciplinarem as desordenadas contas públicas,

bem como estancarem as perdas decorrentes de irresponsabilidade fiscal, sempre por

meio de aumento de receitas.

• Valor do estoque da Dívida Ativa da União chegou a R$ 1,9 trilhão.

• Estudos indicam que magistrados dedicados às execuções fiscais são responsáveis, em

média, por cerca de 1.000 processos a mais que um juiz de vara comum.

• Essas razões não podem justificar a inobservância de leis e da Constituição Federal

pelos órgãos públicos.



Cenário e Riscos

• Necessidade de arrecadação.

• Volume de débitos fiscais inscritos em dívida ativa.

• Sobrecarga do judiciário especializado.

• Cenário de busca de alternativas e ferramentas que viabilizem o recebimento desses

valores estancados, inclusive por meio de medidas que, muitas vezes, extrapolam os

limites legais para alcançar seus objetivos.



A Certidão da Dívida Ativa

• A certidão da dívida ativa é título que goza de presunção de certeza e liquidez, e
tem o efeito de prova pré-constituída, conforme previsto no artigo 204 do CTN.

• Por estas características, foi elevada à categoria de título executivo extrajudicial,
cujo procedimento para execução está previsto na Lei 6.830/80, tudo visando
dotar o crédito tributário de privilégios que tornem mais fácil e rápido seu
recebimento pela Fazenda Pública.

• O ordenamento jurídico já dispõe sobre procedimentos específicos para o
recebimento dos valores inscritos em dívida ativa (inclusive penhora on-line de
contas, renda fixa e variável).



As Súmulas do STF

• Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo
para cobrança de tributo.

• Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo
para pagamento de tributos.

• Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas
atividades profissionais.



O Protesto de Dívida Ativa

• Apesar disso, a Fazenda Nacional deu início à implementação das ferramentas de arrecadação

por meio do Protesto extrajudicial de Dívida Ativa.

• Muito se discutiu sobre a excessividade da medida, bem como sobre o fato de ser gravosa ao

devedor, além de ser vista como sanção ilegítima e espécie de coação política, violando o devido

processo legal e a ampla defesa.

• Neste caso, o STF reconheceu a validade da medida, ratificando a possibilidade de a Fazenda

Pública efetuar a cobrança judicial e também a cobrança extrajudicial, bem como afirmando que

não foi configurada a coação política.

• Além disso, foi salientada pelo relator o reflexo na necessária redução de execuções fiscais.



Outros exemplos de Coação Política

• Certidão de Regularidade Fiscal: Normas condicionando a prática de atos da 

vida civil e empresarial à quitação de créditos tributários, inviabilizando a 

atividade econômica do contribuinte (p.e.: JUCESP).

• Arresto de Bens: Antes da citação e sem provas contundentes de dilapidação do 

patrimônio do contribuinte.

• Canal de Denúncias: Pela internet, visa receber informações e denúncias 

(identificadas ou anônimas) sobre patrimônio oculto de devedores (empresários 

preocupados com a concorrência, funcionários, etc.).



A “Averbação Pré-Executória”

• A Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária
Rural, trouxe também medidas que ampliam o poder da Fazenda Pública para
constranger o devedor a pagar o crédito tributário.

• A “averbação pré-executória” permite à Fazenda Pública, assim que o crédito
tributário esteja inscrito em dívida ativa, “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”.

• O dispositivo, no entanto, é de duvidosa constitucionalidade.



A “Averbação Pré-Executória”

• Havendo inscrição em dívida ativa, a alienação ou oneração de bens ou rendas pelo

devedor é considerada fraudulenta (CTN, art. 185), e, em consequência, ineficaz perante

a Fazenda Pública, que sempre poderá alcançar tais bens ou rendas para satisfazer o

crédito tributário, mesmo que eles tenham sido alienados.

• Ou seja, o Código Tributário Nacional não proíbe a venda — não torna os bens

indisponíveis —, mas apenas torna a venda ineficaz perante a Fazenda Pública.

• Ademais, qual a necessidade de se tornar o bem indisponível, se sua venda ou oneração

já é, de qualquer forma, ineficaz perante a Fazenda Pública?



A “Averbação Pré-Executória”

• O artigo 185-A do Código Tributário Nacional também prevê, entre as garantias e

privilégios do crédito tributário, a possibilidade de o juiz decretar a

indisponibilidade dos bens do devedor.

• Ocorre que as matérias relativas ao crédito tributário são reservadas pela

Constituição Federal à lei complementar (CF, art. 146, III, “b”), de modo que a

“averbação pré-executória” não poderia ter sido instituída por lei ordinária.



A “Averbação Pré-Executória”

• Restritiva do direito de propriedade do devedor, uma vez que a Lei não prevê

qualquer limitação ao valor dos bens que a Fazenda Pública poderia tornar

indisponíveis, ao passo que a indisponibilidade que pode ser decretada pelo juiz,

nos termos do Código Tributário Nacional (art. 185-A, § 1º), está limitada “ao

valor total exigível”.

• Medida poderia ser determinada inclusive em casos em que o crédito tributário,

não obstante inscrito em dívida ativa, esteja com sua exigibilidade suspensa,

hipótese em que sequer seria possível ajuizar a execução fiscal, por falta de

crédito exigível.



A “Averbação Pré-Executória”

• As sanções políticas — aquelas que restringem o regular exercício das atividades

do contribuinte visando forçá-lo a pagar o crédito tributário — têm sido

reiteradamente rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal.

• Isso porque a Fazenda Pública já possui instrumentos suficientes para garantir a

quitação do crédito tributário, sem que para tanto seja necessário restringir o

regular exercício das atividades do contribuinte.

• Ademais, a medida implica em violação aos princípios do devido processo legal e

do contraditório e da ampla defesa.



A “Averbação Pré-Executória”

• Por todos esses argumentos, a OAB e a FIESP já haviam se manifestado no

sentido de questionar a medida judicialmente.

• No dia 22/01/2018, o Partido Socialista Brasileiro ajuizou a ADI 5881, em face

ao dispositivo, para discutir essa atribuição à Fazenda Pública Federal de poder

indiscriminado de tornar indisponíveis os bens dos contribuintes, através da

simples averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e

direitos sujeitos a arresto e penhora.



A “Averbação Pré-Executória”

• Na ação, afirma-se que as disposições normativas são inconstitucionais e representam

gravoso poder indiscriminado à Fazenda Pública, tendo em vista transgressão, de

natureza formal e material, dos preceitos constitucionais:

 da reserva de lei complementar para o estabelecimento de normas sobre crédito

tributário;

 do devido processo legal substantivo e reserva de jurisdição;

 do contraditório e ampla defesa;

 do direito de propriedade;

 da livre iniciativa; e

 da isonomia.



• Ainda haverá regulamentação da norma, o que deve ocorrer dentro de 90 dias.

• Porém, mais uma vez, a Fazenda Pública, em seu ímpeto arrecadatório, ultrapassa os limites que lhe são
impostos pela Constituição Federal, para fazer valer suas pretensões.

• Dificilmente, no entanto, “averbação pré-executória” será implementada sem resistência, devendo
enfrentar uma série de questionamentos na esfera judicial.

Conclusões sobre a “Averbação Pré-Executória”



• O objetivo de todas essas ferramentas decorre da necessidade de alternativas para recuperação de créditos

tributários, uma vez que a execução fiscal tem se mostrado uma ferramenta custosa, lenta e com pouco retorno.

• Entretanto, a Fazenda Pública não pode ter como solução a qualquer custo (entenda-se ilegal ou

inconstitucionalmente) a desjudicialização da execução fiscal.

• Caso não sejam observados todos os preceitos legais e constitucionais para cobrança, a medida será novamente

contestada no judiciário, fazendo com que a proposta apenas altere o tipo de processo e não a efetividade da

arrecadação.

Conclusões Finais
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