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VÍDEO

DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
Administração Tributária – Aula 2
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CAPÍTULO I
Fiscalização
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou
especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas,
contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.

OBSERVAÇÕES:
1) O sujeito passivo não é obrigado a manter livros opcionais, mas se os mantiver não pode se negar a
apresenta-los, sob pena de imposição de multa;
SÚMULA 439 DO STF: Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros
comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação

2) Os livros devem ser mantidos pelo prazo prescricional, e não pelo período de 5 anos, uma vez que,
em função de hipóteses suspensivas e interruptivas da prescrição, a prescrição pode efetivamente
se consumar em um período de tempo superior ao quinquênio.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará
os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável,
que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos
livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia
autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.
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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 que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações
quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão
de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

OBSERVAÇÕES:

1) o Supremo Tribunal Federal, em 24.02.2016, no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859, reconheceu que os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, que autorizam a transferência direta
ao Fisco das informações relativas às operações financeiras dos contribuintes, são constitucionais e
não ofendem o direito ao sigilo bancário, pois realizam a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelecem requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, sem necessidade de autorização judicial
prévia.

2) A LC 105/2001 FOI REGULAMENTADA EM ÂMBITO FEDERAL PELO DECRETO 3724/2001
Regulamenta o art. 6o da Lei Complementar nº 105, de
10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição,
acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de
informações referentes a operações e serviços das
instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas.
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Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pelo Decreto nº 6.104, de 2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou alienação de
bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas, quando o
sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país
enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país com
tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei nº 9.430, de
27 de dezembro de 1996;
(Redação dada pelo Decreto nº 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa ou
variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não residente, de valores
incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas seguintes
situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela
movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato; e
dada pelo Decreto nº 8.303, de 2014)
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XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios internacionais,
para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto nº 8.303, de 2014)

3) O STF ENTENDEU QUE A UTILIZAÇÃO DO PODER DE REQUISIÇÃO DE DADOS PROTEGIDOS
POR SIGILO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS REQUER A EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO SIMILAR À
REGULAMENTAÇÃO FEDERAL POR ESTES ENTES; ESSAS LEGISLAÇÕES DEVEM CONTER
AS SEGUINTES GARANTIAS:

- PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS OBTIDAS E O TRIBUTO OBJETO
DO PROCESSO ADMINIASTRATIVO FISCAL;
- PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E DEMAIS
ATOS;
-SUJEIÇÃO DO ACESSO A UM SUPERIOR HIERÁRQUICO;
- EXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE SEJAM CERTIFICADOS E COM REGISTRO DE
ACESSO;

4)

Súmula CARF nº 35: O art. 11, § 3º, da Lei nº 9.311/96, com a redação dada pela Lei nº 10.174/2001,
que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos,
aplica-se retroativamente – RELAÇÃO COM A DICÇÃO DO ARTIGO 144 DO CTN

§ 3o do artigo 11 da Lei 9.311/96, com alterações: A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da
legislação aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
(Redação dada pela Lei nº 10.174, de 2001)
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou
atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os
seguintes: (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
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I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
II – solicitações de autoridade administrativa (NÃO FISCAL) no interesse da Administração Pública,
desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade
respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração
administrativa. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante
processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante
recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp nº 104, de
10.1.2001)
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

-APLICATIVO DÍVIDA ABERTA

III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-seão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios,
poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de
tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal,
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas
funções, ou quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se
configure fato definido em lei como crime ou contravenção.
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CAPÍTULO II
Dívida Ativa
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita
na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por
decisão final proferida em processo regular.
Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio
ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da
inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são
causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser
sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova
pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,
a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

OBSERVAÇÕES:
1) A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ).
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2) Em relação à massa falida, é possível, até a prolação da sentença de embargos, na forma do art. 2º,
§ 8º, da Lei nº 6.830/80, substituir a CDA, já que não se trata de modificação do sujeito passivo da
execução. De acordo com o STJ, no RESP nº 1372243/SE, julgado na forma do art. 543-C do
CPC/1973, “afigura-se equivocada a compreensão segundo a qual a retificação da identificação do
polo processual - com o propósito de fazer constar a informação de que a parte executada se encontra
em estado falimentar - implicaria modificação ou substituição do polo passivo da obrigação fiscal”.

CAPÍTULO III
Certidões Negativas
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita
por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período
a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e
será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa.
Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de
tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de
direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e
penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.
Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública,
responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso
couber.

QUESTÃO: É POSSÍVEL NEGAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA?

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO E NÃO PAGO PELO
CONTRIBUINTE. NASCIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - constitui o crédito tributário,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência, habilitando-a ajuizar a execução fiscal.
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2. Conseqüentemente, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário nasce,
por força de lei, com o fato gerador, e sua exigibilidade não se condiciona a ato prévio levado a efeito
pela autoridade fazendária, perfazendo-se com a mera declaração efetuada pelo contribuinte, razão
pela qual, em caso do não-pagamento do tributo declarado, afigura-se legítima a recusa de expedição
da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa. (Precedentes: AgRg no REsp 1070969/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 25/05/2009; REsp
1131051/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009;
AgRg no Ag 937.706/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2008,
DJe 04/03/2009; REsp 1050947/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/05/2008, DJe 21/05/2008; REsp 603.448/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 04/12/2006; REsp 651.985/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005)
3. Ao revés, declarado o débito e efetuado o pagamento, ainda que a menor, não se afigura legítima a
recusa de expedição de CND antes da apuração prévia, pela autoridade fazendária, do montante a ser
recolhido. Isto porque, conforme dispõe a legislação tributária, o valor remanescente, não declarado
nem pago pelo contribuinte, deve ser objeto de lançamento supletivo de ofício.
4. Outrossim, quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão da pendência de recurso
administrativo contestando os débitos lançados, também não resta caracterizada causa impeditiva à emissão
da Certidão de Regularidade Fiscal, porquanto somente quando do exaurimento da instância administrativa
é que se configura a constituição definitiva do crédito fiscal.
5. In casu, em que apresentada a DCTF ao Fisco, por parte do contribuinte, confessando a existência
de débito, e não tendo sido efetuado o correspondente pagamento, interdita-se legitimamente a
expedição da Certidão pleiteada. Sob esse enfoque, correto o voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:
"No caso dos autos, há referências de que existem créditos tributários impagos a justificar a negativa da
Certidão (fls. 329/376). O débito decorreria de diferenças apontadas entre os valores declarados pela
impetrante na DCTF e os valores por ela recolhidos, justificando, portanto, a recusa da Fazenda em expedir
a CND." 6. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008.
(REsp 1123557/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CND - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
(DCTF e DIPJ) - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONSTITUÍDO - SENTENÇA CONCESSIVA - REMESSA
OFICIAL NÃO PROVIDA.
1. A negativa de CND somente tem ambiência em situações em que não constituído o crédito tributário (art.
205 do CTN). A omissão fiscal da impetrante é justa causa para o lançamento ex offício do tributo, nos termos
do art. 149, II, do CTN. Indefensável, todavia, a negativa de CND, à míngua de qualquer lançamento.
2. Ausente crédito tributário definitivamente constituído, ilegítima é a recusa da autoridade fiscal em
expedir a CND.
3. Remessa Oficial não provida. 4. Peças liberadas pelo Relator, em 29/06/2010, para publicação do acórdão.
(TRF-1 - REOMS: 12066 MG 0012066-83.2006.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Data de Julgamento: 29/06/2010, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.270 de 09/07/2010)

TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DCTF. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO. EXPEDIÇÃO DE CND. CABIMENTO.
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1. Abstraindo-se da legalidade ou não da exclusão da contribuinte do SIMPLES, nessa hipótese, surge ao
Fisco o direito de constituir o crédito tributário relativo à penalidade pecuniária correspondente, nos termos
do art. 113, § 3º, do CTN.
2. O mero descumprimento de obrigação acessória não desincumbe o Fisco de realizar a formalização
do respectivo crédito tributário.3. Inexistindo o lançamento do débito tributário, é ilegítima a recusa
ao fornecimento da certidão de regularidade fiscal.
(TRF-4 - AMS: 12834 RS 2006.71.00.012834-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
30/05/2007, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/06/2007)

- A RESSALVA DO art. 32, inciso IV, §10, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados
a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a expedição da certidão
de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

A UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDIREITOS DE COBRANÇA

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.

PROTESTO – CONSTITUCIONALIDADE
A Lei n. 9.492/07, que antes contava apenas com o caput, segundo o qual poderiam ser levados a protesto
títulos e outros documentos de dívida, foi alterada pela Lei n. 12.767/12, que incluiu, entre os títulos sujeitos
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a protesto, as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das
respectivas autarquias e fundações públicas.
“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação
originada em títulos e outros documentos de dívida.
Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”.
(Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)

MATÉRIA DISCUTIDA NA ADIN 5135

● O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não
restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e,
assim,
não
constituir
sanção
política.
[Tese definida na ADI 5.135, rel. min. Roberto Barroso, P, j. 9-11-2016, DJE 22 de 7-2-2018.]

3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto.
Somente pode ser considerada "sanção política" vedada pelo STF (cf. Súmulas 70, 323 e 547) a medida
coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores
de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs.
[ADI 5.135, rel. min. Roberto Barroso, P, j. 9-11-2016, DJE 22 de 7-2-2018.]

NO STJ:
(....)
8. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) já instituiu mecanismo para
a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito passivo não participou da constituição do crédito.
9. A Lei das Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, e não
autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda, em caráter permanente, a instituição, ou
utilização, de mecanismos de cobrança extrajudicial.
10. A defesa da tese de impossibilidade do protesto seria razoável apenas se versasse sobre o ‘Auto de
Lançamento’, esse sim procedimento unilateral dotado de eficácia para imputar débito ao sujeito passivo.
11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da Certidão que poderá ser levada a
protesto, decorre ou do exaurimento da instância administrativa (onde foi possível impugnar o lançamento e
interpor recursos administrativos) ou de documento de confissão de dívida, apresentado pelo próprio devedor
(e.g., DCTF, GIA, Termo de Confissão para adesão ao parcelamento, etc.).
12. O sujeito passivo, portanto, não pode alegar que houve ‘surpresa’ ou ‘abuso de poder’ na extração da
CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na apuração do débito. Note-se, aliás, que o
preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) corresponde integralmente
ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio.
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13. A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido
processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante
provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto.
14. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social. De acordo
com o ‘II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo",
definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação jurisdicional a "revisão
da legislação referente à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização
dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo’.
16. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a tendência
moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A todo instante
vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do
direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por outro lado,
a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - naturalmente adaptada às
peculiaridades existentes - de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora
apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e
controle de eficiência na prestação de serviços).
17. Recurso Especial provido, com superação da jurisprudência do STJ.
(REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe
16/12/2013)”

DEVEDOR CONTUMAZ:

● Indústria do cigarro: possibilidade de interditar estabelecimento pelo inadimplemento de obrigação
tributária

1. Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que
reputou constitucional a exigência de rigorosa regularidade fiscal para manutenção do registro especial para
fabricação e comercialização de cigarros (DL 1.593/1977, art. 2º, II). 2. Alegada contrariedade à proibição de
sanções políticas em matéria tributária, entendidas como qualquer restrição ao direito fundamental de
exercício de atividade econômica ou profissional lícita. Violação do art. 170 da Constituição, bem como dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
rechaça a aplicação de sanção política em matéria tributária. Contudo, para se caracterizar como sanção
política, a norma extraída da interpretação do art. 2º, II, do Decreto-lei 1.593/1977 deve atentar contra os
seguintes parâmetros: (1) relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica
a restrição ao funcionamento da empresa; (2) manutenção proporcional e razoável do devido processo legal
de controle do ato de aplicação da penalidade; e (3) manutenção proporcional e razoável do devido processo
legal de controle da validade dos créditos tributários cujo não-pagamento implica a cassação do registro
especial. 4. Circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame. (...). O entendimento já
consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal também pode ser recuperado da orientação enunciada
nas Súmulas 70, 232 e 547, assim redigidas: (...). Em suma, a Corte tem historicamente confirmado e
garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de
atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do substantive
due process of law (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a
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substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal
manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade
dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle
do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária.
Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam
combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua
maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de
atividade
econômica
deve
ser
desproporcional
e
não-razoável.
[RE 550.769, rel. min. Joaquim Barbosa, P, j. 22-5-2013, DJE 66 de 3-4-2014.]
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