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 Lei nº 13.606/18 – Averbação pré-executória:

o comunicar aos órgãos protetivos do crédito;

o averbar a inscrição da dívida ativa (indisponibilidade);

o PGFN deve editar atos complementares.

 3 ADIs em curso:

o 5.881 / 5.886 / 5.890;

o Relator Min. Marco Aurélio;

o Todas processadas pelo rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99.

 Portaria PGFN nº 33/18. Riscos
(art. 7º)
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Inscrição 
em DAU

15 dias para
abrir o e-CAC Garantia 

antecipada
ou PRDI

5 dias
Oferta antecipada 

de garantia

Possibilidades:
 Depósito
 Seguro/Fiança
 Outros bens

Pontos de atenção:
 limite de oneração dos bens
 Avalição a valor de mercado

Não

PGFN 
concorda?

Sim

Próximo 
slide.

CND + Execução 
Fiscal ajuizada 
em 30 dias (com 
transferência da 
garantia)

Pedido de Revisão 
de Dívida Inscrita

Não

PGFN 
concorda?

Sim

Pagar ou  
parcelar

Principais possibilidades:
 Extinção do débito;
 Matéria não sujeita a 

cobrança;
 Suspensão da exigibilidade;
 Envelopamento etc. Cancela CDA*

Recurso sem
efeito suspensivo 
em 10 dias.

ATOS ANTERIORES

10 dias
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NÃO
• pago/ parcelado
• Garantido ou

PRDI

Possibilidades:
 Imóveis não gravados;
 Imóveis gravados; e
 Demais bens e direitos 

sujeitos a registro.

Prazo: 10 dias

Possibilidades:
 Impenhorabilidade;
 Excesso de averbação;
 Indicar averbação de outro bem 

ou direito;
 Mudança de titularidade do bem 

ou direito averbado;
 Reserva de patrimônio (art. 185, 

Par. Único, do CTN);
 Terceiro adquirente

• Cancelamento
• substituição

Averbação
(art. 21)

Impugnação
(art. 26)

PGFN 
concorda?

Sim

Execução Fiscal
ajuizada em 30 dias 
(com transferência 
da “garantia”)

Não

30 dias

AVERBAÇÃO PRÉ-EXECUTÓRIA 



CONCLUSÕES
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 Nova etapa do processo de cobrança

 Entrada em vigor: 9.6.2018

 Cuidados
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Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador
da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa
da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).Art. 20-A. Nos casos de execução contra a Fazenda Nacional, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não opor embargos, quando o valor pleiteado pelo exequente for inferior àquele fixado em ato
do Ministro da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 12.649, de 2012)
Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em até cinco dias,
efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos
nela indicados (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
§ 1o A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do devedor e será
considerada entregue depois de decorridos quinze dias da respectiva expedição. (Incluído pela Lei nº
13.606, de 2018)
§ 2o Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo contribuinte ou
responsável à Fazenda Pública. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
§ 3o Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública
poderá: (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
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 (Incluído pela
Lei nº 13.606, de 2018)
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. (Incluído pela Lei nº
13.606, de 2018)
Art. 20-C. 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. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional definir os limites, critérios e
parâmetros para o ajuizamento da ação de que trata o caput deste artigo, observados os critérios de
racionalidade, economicidade e eficiência. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
Art. 20-D. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos complementares para o fiel cumprimento
do disposto nos arts. 20-B, 20-C e 20-D desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
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I - encaminhar a Certidão de Dívida Ativa para protesto extrajudicial por falta de pagamento, nos termos
do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997;

II - 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, mediante convênio firmado com as
respectivas entidades;

III - averbar, inclusive por meio eletrônico, a Certidão de Dívida Ativa nos órgãos de registro de bens e
direitos sujeitos a arresto ou penhora, para fins de averbação pré-executória;

IV - utilizar os serviços de instituições financeiras públicas para a realização de atos que viabilizem a
satisfação amigável de débitos inscritos, nos termos do art. 58 da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009;

V - encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para aplicação de multa à
empresa e a seus diretores e demais membros da administração superior, na hipótese de irregular
distribuição de bônus e lucros a acionistas, sócios, quotistas, diretores e demais membros de órgãos
dirigentes, fiscais ou consultivos, pela inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho
de 1964, nos termos do art. 52 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - encaminhar representação às respectivas Agências Reguladoras para que seja revogada a
autorização para o exercício da atividade, no caso de sujeito passivo detentor de Concessões e
Permissões da Prestação de Serviços Públicos, tendo em vista a ausência de regularidade fiscal para
com a União, em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 27, no inciso IV do art. 29 e no inciso
XIII do art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c o art. 14, o inciso VII do § 1º do art. 38 e o
parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

VII - encaminhar representação aos bancos públicos para fins de não liberação de créditos oriundos de
recursos públicos, repasses e financiamentos, tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 10.522, de
2002;

IX - encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para exclusão de benefícios
e/ou incentivos fiscais, relativos a tributos por ela administrados, inclusive os vinculados ao Comércio
Exterior, tendo em vista a ausência de regularidade fiscal para com a União, com base no disposto no art.
60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995;

X - encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para cancelamento da
habilitação ao Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul) e da certificação ao Programa Brasileiro de
Operador Econômico Autorizado, tendo em vista a ausência de regularidade fiscal para com a União,
conforme previsto no inciso I do art. 3º da IN RFB nº 476, de 13 de dezembro de 2004, e no inciso IV do
art. 8º da IN RFB nº 1521, de 4 de dezembro de 2014;

XI - encaminhar representação à Administração Pública Estadual ou Municipal para fins de rescisão de
contrato ou exclusão de benefício e/ou incentivos fiscais ou creditícios, na hipótese da existência de
débitos relativos a tributos destinados à seguridade social, nos termos do § 3º do art. 195 da Constituição
Federal, bem como na alínea “a” do inciso I do art. 47 da Lei nº 8.212, de 1991;
XII - promover o bloqueio do Fundo de Participação do Distrito Federal, do Estado ou do Município, de
acordo com o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal;

XIII - encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para baixa da pessoa jurídica
inexistente de fato, quando evidenciadas as situações descritas no art. 29, II, da Instrução Normativa
nº 1.634, de 6 de maio de 2016;

XIV - encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para suspensão da inscrição
no Cadastro da Pessoa Física (CPF), no caso de não recebimento das correspondências enviadas nos
termos do art. 20-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, com redação dada pela Lei
nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, por inconsistência cadastral, conforme previsão do art. 12 da
Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015;

XV - promover a revogação da moratória, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei nº 12.688, de 18 de
julho de 2012, no caso de entidades mantenedoras de instituições de ensino superior integrantes do
sistema de ensino federal que aderiram ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento
das Instituições de Ensino Superior (Proies);

XVI - promover a revogação da moratória e da remissão de débitos, nos termos do art. 37 da Lei
nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, no caso de entidades que aderiram ao Programa de fortalecimento
das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde e
que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (Prosus);

XVII - promover a exclusão do parcelamento e do Programa de Modernização da Gestão e de
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), nos termos do art. 4º da Lei nº 13.155, de 4 de
agosto de 2015, ficando a entidade proibida de usufruir de incentivo ou benefício fiscal previsto na
legislação federal ou de receber repasses de recursos públicos federais da administração direta ou
indireta pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, no caso das entidades desportivas
profissionais de futebol que aderiram ao Programa.

VIII - encaminhar representação ao órgão competente da administração pública federal
direta ou indireta, para fins de rescisão de contrato celebrado com o Poder Público, tendo
em vista a ausência de regularidade fiscal para com a União, em conformidade com o
disposto no inciso IV do art. 27, no inciso IV do art. 29 e no inciso XIII do art. 55 da Lei
nº 8.666, de 1993;


