CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL - ESMEC 2011
I ROTEIRO
Noções básicas para a compreensão política da disciplina tributária: Estado, Mercado e Tributação.
Aportes teóricos para a compreensão do fenômeno tributário cuja última ponta está a execução
fiscal. Toda compreensão geral do direito tributário é necessária tendo em vista que todas essa
matéria será debatida como defesa em embargos ou pre-executividade relativamente a execução
fisal.
1.Importância do estudo
1.1.cálculos políticos e econômicos
1.2.problemas das crises
1.2.1.crises e a busca da estabilidade
(como estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária)
1.3.Mercado e democracia
1.3.1.antinomia e harmonia
(pontos de afastamento e pontos comuns)
1.3.2.moralidade e eficiência
1.3.3.críticas ao mercado
1.3.4.críticas ao estatismo
1.3.5.equilíbrio e blindagem
1.3.6.sistema neopatrimonial
(donos do poder e a modernidade conservadora)
1.3.7.pleito das mudanças
1.3.8.desrespeito as leis e mudanças
(alterações legislativas, emendas constitucionais)
1.3.9.falta de cultura ao contrato social
1.3.10.desconfiança das instituições
1.4.Importância da tributação
1.4.1.revela o grau de estabilidade
1.4.2.formato do estado
1.4.3.tamanho do mercado/concentração de rendas
Poder e competência tributária. O poder de tributar. Quem pode instituir tributos ou a atribuição de
competência. Escala ou distribuição de competência. Vejamos os PRINCÍPIOS que o poder de
tributar tem que observar
1.Os princípios como nova era do direito
1.1.que são princípios (ideia de origem, começo, início, alicerce)
1.1.1.sua necessidade para resolver problemas práticos
1.1.2.mexer com princípios são como mexer na base
1.2.características dos princípios
1.2.1.vastidão
1.2.2.permanência
1.2.3.universalidade
1.3.princípio de aplicação
1.3.1.razoabilidade/proporcionalidade/moralidade
1.Princípios jurídicos da tributação

1.1.legalidade ou tipicidade fechada
1.2.anterioridade
1.2.1.anualidade (lei anual para despesas e novos tributos)
1.3.igualdade e isonomia
1.4.capacidade contributiva (art.145, par 1° CF)
1.5.competência
1.5.vedação ao confisco
1.5.1.pisoteia o direito de propriedade
1.5.2.ofende a capacidade contributiva/formula bases ilegítimas
Tributação e tributo. Posição no panorama jurídico, a questão conceitual e sua dimensões. Espécie
de tributos.
1.Origens da tributação
1.1.opressão tributária
1.2.acumulação de riquezas
1.3.transfusão de receitas
1.4.tributo: vocábulo polisêmico
1.5.conceito de tributo
1.5.1.toda prestação pecuniária
1.5.2.compulsória
1.5.3.em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir
1.5.4.que não constitua sanção de ato ilícito
1.5.5.instituída em lei
1.5.6.cobrada mediante atividade administrativa
1.5.7.plenamente vinculada
1.6.Natureza jurídica
1.6.1.fato gerador
1.7.Espécies de tributos
1.7.1.taxa
1.7.2.impostos
1.7.3.contribuição de melhoria
1.7.4.contribuições sociais
1.7.5.empréstimos compulsórios
1.8.Divisão das espécies tributárias
1.8.1.Tributos vinculados e não vinculados
1.8.2.Vinculados
1.8.2.1.Taxas, contribuições e os empréstimos compulsórios
1.8.2.1.1.Taxas
1.8.2.1.2.Taxas vinculam ao exercício regular do poder de polícia (seu FG)
1.8.2.1.3.Taxas vinculam a um serviço público (efetivo ou potencial)
1.8.2.1.4.O serviço público que a taxa se vincula possui quatro características (tem que ser divisível,
específico, efetivo e potencial)
1.8.2.2.Contribuições
1.8.2.2.1.Elas estão sempre voltadas a determinadas atuações do Poder estatal
1.8.2.2.2.O que marca estas contribuições são os critérios finalísticos
1.8.2.3.Empréstimos compulsórios
1.8.2.3.1.Vinculam as despesas extraordinárias (calamidade/guerras)
1.8.2.3.2.Vinculam a casos de investimentos públicos urgentes e relevantes
1.8.3.Tributos não vinculados
1.8.3.1.Todos os impostos (por definição eles têm um FG marcado por uma situação fática

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte)
1.8.3.2.Espécies de tributos não vinculados (a um única atividade estatal)
1.8.3.2.1.Impostos pessoais (impostos de renda)
1.8.3.2.2.Impostos reais (IPTU, Imposto de transmissão)
1.8.3.2.3.Impostos diretos (graduados cf a capacidade contributiva)
1.8.3.2.4.Impostos indiretos (ICMS, IPI)
1.8.3.2.5.Impostos agregados
Todas as funções da tributação serão dimensionadas, começando com a nossa opção capitalista
baseado no princípio constitucional da livre iniciativa.
1.Funções dos tributos
1.1.princípio da livre iniciativa
1.2.fontes dos lastros financeiros
1.3.arma contra estatização
1.4.elemento de distribuição de riquezas
1.5.elemento de intervenção
1.6.funcionalidade depende do manejo legal
1.7.Fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade
1.7.1.exemplos de extrafiscalidade
1.7.2.IPTU e a progressão no tempo
1.7.3.ITR e o latifúndio
1.8.Fundamentos da extrafiscalidade
1.8.1.disfunção social e intervenção
1.8.2.IR, IPI e impostos de importação
1.8.3.pontos de semelhanças
1.8.3.1.fiscalidade e extrafiscalidade: dupla função
1.8.3.2.parafiscalidade e extrafiscalidade: possibilidades
1.9.Virtudes e defeitos
1.9.1.o poder público e os gastos sem projeção
1.9.2.marca da passagem para outro campo da tributação
1.9.3.válvula de escape ou dique das tensões sociais
1.10.Defeitos (problema de identidade e dificuldade de controle)
Fiscalidade parafiscalidade e extrafiscalidade conceitos noções e fundamentos constitucionais.
1.Fundamentos constitucionais da extrafiscalidade e parafiscalidade
1.1.Propriedade privada e função social da propriedade
1.2.Busca da redução das desigualdades sociais
1.3.Livre iniciativa
1.4.Livre comércio
2.O mito da rejeição social
2.1.Posição de Ives Granda da Silva Martins
2.2.Posição de outros autores
3.Problemas da Fiscalidade
3.1.Fiscalidade exacerbada (36% do PIB)
3.1.1.Mais de 78 imposições tributárias
3.2.Sanções políticas
3.2.1.Conceito de Hugo de Brito Machado
3.2.2.Condutas vedadas ao fisco (como forma de pagamento tributário)
3.2.2.1.Apreensão de mercadorias
3.2.2.2.Fechamento de comércio

3.2.2.3.Impedimento de profissão comercial
3.2.2.4.Restrições cadastrais
4.Outro problema da fiscalidade exacerbada
4.1.Elisão
4.2.Abandono da atividade comercial
4.3.Caminho do crime (evasão de receitas/empresas laranjas/contrabando/descaminho)
Outros aspectos teóricos importantes para a compreensão da disciplina tributária.
1.Isenções tributárias
1.1.Formas de exlusão do crédito tributário
1.2.Favor sempre legal (mesmo de natureza contratual)
1.3.Não dispensa acessórios / tem prazos e condições
1.4.Somente por lei específica (ver a CF)
1.5.Pode ser revogada a qualquer tempo.
1.6.Não comporta extensão a outros tributos (interpretação literal)
1.7.Espécies: particulares (caso a caso em decorrência de determinadas condições) e gerais.
1.8.Anistia
1.8.1.Abrange infrações e multas anteriores a lei que os beneficia
1.8.2.Não se aplicam a crimes tributários
1.9.Remissão
1.9.1.Extingue o crédito e o tributo
1.10.Moratória
1.10.1.Suspende o crédito tributário
1.10.2.Favor em prazos para pagamento (refinanciamento/parcelamento)
1.10.3.Destina-se a categorias de contribuintes
1.10.4.Estipula prazos e garantias
Noções ligeiras sobre hierarquia das normas
1.Compreensão do que é sistema e ordenamento jurídico
2.Normas, regras e princípios (como verdades fundantes do sistema)
3.Hierarquia das normas
3.1.A CF (natureza jurídica e pré-jurídica)
3.2.Emendas
3.2.1.Poder Constituinte derivado
3.3.L.C
3.3.1.Leis de ordenação (leis sobre leis)
3.4.Leis Delegadas
3.5.Medidas Provisórias
3.6.Leis Ordinárias
3.7.Normas Complementares
3.7.1.Portarias, resoluções e atos infra-legais
1.As Contribuições sociais
1. 1.Contribuições sociais para a seguridade social;
1.2.Contribuições sociais de intervenção no domínio econômico;
1.3.Contribuições sociais de interesse das categorias profissionais ou econômicas;
1.4.Contribuições gerais para serviços autônomos;
1.5.Contribuições sindicais;
1.6.Contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública.

Texto
O AMBIENTE DA TRIBUTAÇÃO BRASILEIRA
A cidadania e os setores organizados da sociedade brasileira já não
suportam tão pesada carga fiscal. Chegamos a conclusões realmente negativas
quanto a esse ambiente, espaço que Alfredo Augusto Becker chamou um dia de
“selva tributária”. E, aqui, nem é preciso ir muito longe para sabermos, desde já,
que é um ambiente carregado pela alta carga fiscal. O governo bem que tentou
suavizar esse peso, como se percebeu pela Emenda Constitucional n° 42, que alterou
o sistema tributário nacional, porém, foi uma modificação pífia, sem nenhum reflexo
no bolso dos contribuintes. As atuais propostas de emendas e projetos de reforma
também não avança devido a contradições insuperáveis.
Isso sem aludir para as inúmeras contribuições carreadas à Previdência. No
governo passado, nossa seguridade social era secundada por centenas de medidas
provisórias reeditadas, algumas com vigência até hoje, as quais se juntaram a cerca
de 50 diplomas ordinários, mais tantos decretos-leis, com pelos menos três
reformas constitucionais. Historicamente, com a Emenda Constitucional n° 41,
determinou que os inativos voltassem a contribuir para a previdência,
independentemente de qualquer conquista do sagrado “direito adquirido”.
E o pior de tudo: naquela quadra, o governo obteve uma vitória junto ao
Supremo Tribunal Federal sobre os aposentados ao considerar que a incidência das
contribuições sobre os proventos de aposentadoria e pensões é constitucional sob a
argumentação do princípio da solidariedade e do fato de que o Texto Fundamental
não imunizou as contribuições dos inativos.
O roteiro desta incursão está demarcado pela seguinte rota:
a) Estado, Mercado e Tributação
b) Tributação e Tributo
c) Proibição de Privilégio e Guerra Fiscal.
d) Pedagogia das Limitações
e) Imunidades e Confisco.
f) Tributação e o Mito da Rejeição Social.
g) As Contribuições Sociais: um Setor à Parte.
Acreditamos que estes pontos vão possibilitar uma visão de conjunto do
ambiente do Direito Tributário Nacional. Esse painel geral foi o conteúdo do
referido Curso que coordenamos e, agora, presta-se para iluminar outra linha de
estudo e abordagem.
1.Estado Mercado e Tributação.
Antes de penetrarmos no mundo tributária, torna-se imprescindível
tecermos algumas considerações sobre Estado e, com ele, o sistema político ,
mercado e tributação no plano de sua relações, apesar da interdependência de
cada destas três esferas, não apenas para avivar marcos de sua importância, mas
para reafirmar a sua grande significação na sociedade moderna. Afinal, “parte

considerável do cálculo político se faz em função do desempenho macroeconômico
da sociedade” e, em contrapartida, “parcela significativa das decisões de política
econômica”, passa a ser “condicionada e afetada pelo desempenho do sistema
político”1.
As lições atuais de democracia e modernidade quebram diversos
preconceitos, afastam suspeitas, a começar pelo fato de que mercado plenamente
desenvolvido e políticas de desenvolvimento socialmente orientados não criam
contradições quanto aos seus objetivos, o que quer dizer, em outras palavras, que
não existe antinomia2, pois estão na mesma busca, no mesmo caminho de eficiência
e de resultados sociais positivos, cabendo apenas cortes nas eventuais distorções,
sendo tanto pernicioso falar na “lógica pura do mercado” -- guiado por si mesmo,
por práticas puramente liberais -- como na severa intervenção do Estado, no
excesso de regulamentação, ou seja, na imposição do “rigor técnico burocrático
estatal”.
Nesse inter-relacionamento que se otimiza equilibrado, o Estado não passa
de uma das “interfaces” críticas desse processo de determinação recíproca. Ele
aparece com “pontifex”, isto é, como ponte ou estação mediadora entre os outros
dois pólos (sistema político e mercado). Contudo, é regulado pelo sistema político,
que determina seu tamanho e extensão, fornecendo-lhe o aparato técnico
burocrático, ao mesmo tempo em que recebe influência do mercado,
especialmente quando assume a figura de agente de regulação e intervenção,
momento em que pode estimular o mundo da iniciativa privada, condicionando-o ou
restringindo-o, de acordo com as prioridades eleitas pela sociedade.
Tudo isso quer expressar que é necessário um equilíbrio entre Estado,
sistema político e mercado. O primeiro como orquestrador, devendo incentivar a
economia, criar um ambiente propício e desenvolver a sociedade como um todo. O
sistema político cumpre formular as demandas sociais e o mercado deve funcionar
satisfatoriamente, produzindo bens individuais, de sorte a custear a si e as
iniciativas públicas, através da tributação da riqueza e, aqui, pelos tributos, a
interface onde se obtém toda a sustentabilidade material da sociedade.
Não é ocioso observarmos que as crises políticas são muitos perniciosas
porque o Estado perde espaço propício para o seu desenvolvimento. Normalmente,
com elas, o congresso nacional paralisa a atividade legislativa, resolvendo questões
internas, sem editar as leis que o governo necessita. E o mercado responde nesse
ponto, em grau de incerteza e instabilidade.
O grande problema é que o nosso sistema político calcado na formação da
riqueza, do tipo exclusivamente técnico, desconsidera a importância do contrato
social, do pacto federativo, da legalidade jurídica, quando constatamos facilmente
que no Brasil as coisas mudam rapidamente. As leis são ordinariamente derrocadas,
muitas delas sequer passam pelo crivo da legitimidade. A cada eleição se criam
normas específicas sobre aquele pleito, portanto, as regras do jogo eleitoral podem
ser modificadas, a qualquer tempo, da mesma forma que estão tentando modificar
o sistema tributário.
1 - Sérgio Abranches, O Estado, in Sociedade, Estado e Partidos na Atualidade Brasileira, p. 117.
2 - O Art.37, da CF/88, determina que a Administração Pública obedeça o princípios da eficiência, máxima que
caracteriza o mercado.

A justificativa desse problema reside justamente no sistema
neopatrimonial, haurido de nossa formação histórica, que, por outro lado, impede
nosso ingresso na modernidade. O mercado quer mudanças profundas na
previdência social, na política e, sobretudo, no setor fiscal. Aliás, pela
desconfiança de nossas agências e instituições, ele não se satisfaz apenas com esses
desejos, pois, setores outros de seu universo, como a mídia, passam da teoria à
realidade, ou seja, levam estes protocolos de intenções à pura prática.
E porque esse desejo tão permanente, o que faz pensarmos que estamos
em permanente mudança?
Simples: entre nós não existe uma blindagem, um ponto de equilíbrio entre
estes importantes segmentos. É mais do que evidente que o grau de progresso e de
bom desempenho econômico de uma determinada nação se deve principalmente a
harmonia que se afinam entre Estado, mercado e sistema político, afastando
padrões superados baseados na lógica do clientelismo, ou qualquer outro modelo
que enfraqueça as instituições.
Por derradeiro, devemos afirmar que Estado, sistema político, mercado e
tributação mantém intensas relações, particularmente em referência a dois grandes
pilares: a estabilidade econômica e o funcionamento das instituições. Demais, não
custa observar que o sistema tributário, por ser intervencionista, revela o formato
do Estado -- se é unitário ou descentralizado -- o estágio político de seu povo e,
sobretudo, o tamanho do mercado e a concentração da renda.
Seja como for, de acordo com o sistema social, econômico e político
adotado, o governo deve direcionar as suas ações de modo a propiciar, pela
tributação, a satisfação das necessidades individuais e coletivas, observadas as
prioridades estabelecidas pelo estatuto maior que é a Constituição.
2. Tributação e Tributo.
Tributação engloba as ações de tributar, compreende, na realidade, a
atividade financeira que nada mais é do que transfusão de receitas tributárias, de
um setor para outro, de sorte que o Estado moderno, baseado na livre iniciativa, é
em grande parte decorrente do capital e este não sobrevive mais sem o direito
oriundo deste Estado, alicerçado na organização capitalista.
A tributação surgiu quando o homem deixou de viver numa sociedade
primitiva e igualitária. Quando a sociedade evoluiu, com a descoberta da
agricultura e da pecuária, o homem passou a produzir mais que a natureza e
acumular riquezas. Daí, a tributação existe desde que surgiu o Estado, portanto,
onde existe Estado, existe tributação.
Nesse sentido existencial, como é o Estado que garante os Direitos à saúde,
educação, segurança e habitação, entre uma infinidade de direitos, a tributação
passou a ser condição da cidadania. Estado sem cobrar tributo é Estado sem
dinheiro e, assim sem recurso, incapaz de promover os direitos dos cidadãos.
No nosso país, a definição de tributo não advém da ciência, nem da
doutrina, mas da própria norma positiva. Diz o Código Tributário Nacional no seu

art. 3º que tributo é toda
“prestação pecuniária”
“compulsória”
“em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”
“que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei”
“cobrado mediante atividade administrativa vinculada plenamente”
Logo em seguida, o mesmo código (art. 4º) explicita a natureza desta
imposição, ao prescrever que “a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação”. Isso quer expressar o
seguinte: se a natureza jurídica é definida pelo fato gerador, a denominação do
tributo é somenos importância, ou seja, o seu nome não altera a natureza das
coisas, nem a constituição jurídica dos institutos e das relações de direito, inclusive
no direito tributário(3).
Sem dimensionar os elementos conceituais, o tributo é obrigatório 4 e não
pode constituir sanção de ato ilícito 5. Demais, o lançamento efetuado pela
administração é vinculado, pois não poderia de nenhuma forma ser discricionário,
posto que o fisco deverá agir estritamente de acordo com a lei tributária e não
segundo seu critério próprio ou que julgou conveniente.
Nesse sentido, como o tributo só poderá ser cobrado mediante atividade
plenamente vinculada e o lançamento faz parte desta ação administrativa, não
pode existir tributo sem lançamento, ou melhor, a lei que instituir o tributo deve
trazer também todas os elementos necessários à sua cobrança.
Doutrinadores mais abalizados, depois de explicar cada um dos
componentes significativos do conceito, lançam dúvida sobre a possibilidade da
existência de tributos não pecuniários. Pois bem, aí, a pergunta: diante das
expressões “prestação pecuniária” e “em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir”, como ficam os antigos tributos in natura e in laborem ?
Modernamente não há mais razão para a existência de tributos em
natureza, pagos em bens ou mercadorias, mesmo que todas as coisas sejam
suscetíveis de avaliação pecuniária. Contudo, os serviços prestados no Júri, junto as
mesas eleitorais e no âmbito militar obrigatório, ainda hoje são discutidos,
“principalmente o trabalho humano que ganharia a possibilidade jurídica de formar
o substrato da relação de natureza fiscal”6.
3 - Nesse sentido, o Ag.177340, rel. Batalha de Camargo, do TASP: “apesar do nome tarifa, as previsões
remuneratórias pelo fornecimento de águas e pelo serviço de esgoto constituem taxas e como tais devem ser
conceituadas”.
4 -Esta obrigação, de Direito Público, é diferente da obrigação do Direito Privado, porque esta nasce do
contrato, enquanto aquela advém da lei, ou seja, a obrigação nasce da vontade da norma positiva e esta não nos
consulta.
5 - A penalidade decorre de atividade ilícita e, esta, não pode ser tributada. Por exemplo: o jogo de bicho não é
tributável, mas o resultado, a renda que se auferiu, se cumpriu o fato gerador, deve ser declarada. Aqui, deve ser
separada a área penal do setor tributário.
6 Idem, ob. cit. p. 21.

No entanto, técnica segura de exclusão desta possibilidade está na
definição do crédito tributário, sua forma e extinção O Art. 156, do Código
Tributário, discrimina dez causas de resolução. Ali, não há nenhuma referência a
dação em pagamento, “logo, a prestação tributária há de ser satisfeita mediante
pagamento, isto é, mediante a entrega de dinheiro” 7.
Tradicionalmente, os tributos nacionais eram apenas os impostos, as taxas
e as contribuições de melhoria. Hoje, devido a evolução do direito e as
necessidades estatais, se incluem também as contribuições sociais e os
empréstimos compulsórios. Analisaremos, agora, estas espécimes, as tradicionais e
as novas que passaram a integrar o quadro tributário brasileiro.
Positivamente, diz o mesmo Código Tributário, “imposto é o tributo cuja
obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte”8. Noutras palavras, trata-se de um
gravame
financeiro cuja obrigação tem por suporte fático uma situação
desvinculada da atividade estatal específica relacionada diretamente à pessoa
passiva ou sujeito responsável. Aliás, a Constituição proíbe a vinculação de receitas
à órgãos do governo provenientes de impostos da federação 9.
Assim, pelo imposto, explicava Aliomar Baleeiro, “uma pessoa jurídica de
direito público, por lei, exige coativamente de quantos lhe estão sujeitos e têm
capacidade contributiva, sem que lhes assegure qualquer vantagem ou serviço
específico em retribuição deste pagamento”10.
Isso não quer dizer, em nenhum momento, que os impostos são absolutos,
pois a vinculação que, aqui, se cogita é com relação a um dado contribuinte, no seu
aspecto particular,
e não com referência a satisfação das necessidades
indispensáveis e essenciais da coletividade, momento em que a vinculação existe,
mas em termos de universalidade.
Mesmo assim, serviços custeados pelos impostos em geral, como a
segurança pública, tem sido matéria de intenso debate entre nós, a partir da
comparação entre o ônus do contribuinte – cumpridor regular de suas obrigações -e o retorno destes tributos em forma de serviços. Existe, em países alienígenas, a
possibilidade de um contribuinte ser indenizado por má prestação de serviço
público.
A afirmação legal de que os impostos componentes do sistema tributário
nacional são exclusivamente os que constam no Código Tributário Nacional, com as
competências e limitações nele previstas, deve ser compreendida, não à luz da
codificação, mas do Texto Magno, então, substituindo o Código pela Constituição
Federal, esta, inclusive, dedicou uma capítulo inteiro sobre o Sistema Tributário
Nacional, com as inclusões mencionadas.
Taxa se diz do tributo vinculado cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
7 Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, p. 39.
8 CTN, Art. 16.
9 Art. 168, IV, CF/88.
10 Uma Introdução á Ciência das Finanças, p. 397.

contribuinte, oriunda normalmente do poder de polícia ou na utilização efetiva ou
potencial de serviços públicos divisíveis e específicos, prestado ao usuário ou postos
a sua disposição11.
Contribuição de melhoria é tributo cujo fato gerador se origina da
valorização de imóveis, beneficiando o contribuinte, em decorrência de obras
públicas12, o que em nada se assemelha com a contribuição social, esta, admitida
com tributo vinculado, com destinação especial, seja para a seguridade social, seja
como forma de intervenção no domínio econômico ou criada no interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
Quanto aos empréstimos compulsórios, surge uma dificuldade muito grande
em conceituá-los como tributo, embora se reconheça de sua importância como
salvaguarda das pessoas de direito público interno, em caso de calamidade ou
distúrbios econômicos. Todavia, para não suscitar controvérsia jurídica, eles foram
constitucionalizados, por sinal, como uma forma de tributação “vinculada à
despesa que fundamentou a sua instituição”13.
No Brasil, tributos vinculados são as taxas, as contribuições e os
empréstimos compulsórios. Como a lei não cabe vincular um imposto a uma despesa
previamente determinada, o imposto representa arrecadação para atividades gerais
do Estado.
No que concerne a disciplina da riqueza, nosso Estado é regido pelo
princípio da livre oportunidade. Assim, formado pela união indissolúvel dos
estados-membros, municípios e Distrito Federal, ele constitui-se em estado
democrático de direito e tem como fundamento os valores do trabalho e da
liberdade de iniciativa, significando dizer, em outras palavras, que o setor privado
tem primazia na atividade econômica.
Centrado nesta reserva do campo privado, só excepcionalmente a
exploração direta da atividade econômica pelo Estado será permitida. Aliás,
somente é possível essa interferência, quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou relevante interesse coletivo14.
A atividade financeira, em linhas gerais, pode ser definida como a procura
de meios para satisfazer as necessidade públicas. Porém, sem descer aos detalhes
administrativos, desenvolvida no campo institucional e traçada rigidamente pelo
direito público, nada mais é do que um conjunto de atos que o Estado pratica na
obtenção, na gestão e na aplicação dos recursos financeiros de que necessita para
custear suas finalidade sociais.
É evidente que a tributação, baseada na livre iniciativa, portanto, no
capitalismo, garante a sobrevivência estatal, sendo fonte de lastros e de imensos
dispêndios que o Estado possui para prestar serviços, pagar utilidades que precisa
adquirir, enfim, garantir o funcionamento da máquina estatal administrativa, além
de ser, ao mesmo tempo, uma espécie de curador de todas as necessidades vitais da
11 Art. 77, CTN
12 Este tributo, pouco utilizado, está em franca decadência. Curiosamente, para alguns especialistas, trata-se de
um tributo transparente e, por esta razão, encontra-se o seu declínio.
13 Art. 148, § Único, CF/88.
14 Art. 173, CF/88

sociedade.
O tributo, sendo sucedâneo das atividades estatais, sem sombra de dúvida ,
“é inegavelmente, a grande e talvez a única arma contra a estatização da
economia”15, pois, sem perder de vista o compromisso com o bem comum, através
dele se “distribui riquezas ou se privilegia certas situações tidas como social,
política ou economicamente valiosa”16.
Nesse sentido, não há nada que se compare à tributação no âmbito de sua
intervenção no domínio econômico, modificando a vida em qualquer campo, seja
público ou/e particular. De tal modo, um imposto bem pode euforizar ou
desestimular determinado setor da economia, podendo alargar ou reprimir o
consumo tido inconveniente, fechar ou abrir as fronteiras comerciais, enfim,
promover tudo ou quase tudo no que se refere a riqueza das nações e de seus
cidadãos.
Todavia, dentro deste quadro de intervenção há a necessidade de equilíbrio
para o próprio desenvolvimento social. A carga tributária não pode ser pesada ao
ponto de erguer entraves à livre iniciativa, nem tampouco alimentar um Estado
perdulário e ineficiente. O setor público brasileiro impõe uma carga tributária
próxima da Alemanha, embora não proporcione benefícios comparáveis aos
cidadãos. Esse, é o grande desafio político, longe de ser equacionado pelos nossos
líderes e representantes.
A funcionalidade dos tributos pode variar de acordo com o manejo dos
elementos jurídicos usados na sua configuração. Então: do tributo que tem
natureza arrecadatória, ou seja, instituído para atender as necessidades clássicas e
gerais do Estado, se dirá que ele tem função fiscal. O mesmo não se dirá se a
imposição tem propósitos alheios a esse compromisso, tendo sido criado para vedar
ou corrigir certas práticas e posturas, porque, neste caso, o tributo tem natureza
extrafiscal, ainda que mantenha o mesmo nome, a mesma estrutura e feição.
Outros, ainda, criados por delegação, com destinação especial, não
suprindo o tesouro, compõem uma categoria diferente, portanto, paralela,
possuindo funções parafiscais. Mas, seja como for, em qualquer circunstância, a
função principal de um tributo é a de transferência de recursos do campo privado
para o setor público, no caso para o Estado ou órgãos de seu alongamento ou
autorizados por ele através de delegação.
Realizado esses contornos, boa técnica para compreender e separar estas
três importantes expressões do mundo jurídico – fiscalidade, extrafiscalidade e
parafiscalidade -- consiste em avaliar, com exatidão, a finalidade existencial, o
objetivo final de cada espécime que a norma criadora lhe conferiu. Saber em
função de que eles passaram, pela lei criadora, a possuir existência, pois, na
verdade, como leciona Barros de Carvalho, “são termos que representam “valores
finalísticos que o legislador imprime”, assim, “manipulando as categorias jurídicas
postos a sua disposição”17.
15 Ob. cit. p. 22
16 Paulo de Barros, ob. cit. p. 148.
17 Ob.cit. p. 148

Nesse sentido, a lei que aumenta alíquota de determinado imposto, via de
regra, tem função fiscal. Porém, se a norma for instituída para equilibrar a balança
comercial, com certeza, a função será extrafiscal, vez que a imposição não foi para
a formação da receita para os cofres públicos, mas para reordenar a economia
nacional
No que se refere à propriedade imobiliária, maior exemplo de
extrafiscalidade está consignado no Texto Magno: é facultado ao poder público
municipal, mediante lei, a exigência do proprietário do solo não edificado ou
subaproveitado que promova adequada utilização, sob pena, sucessivamente, de
parcelamento, edificação compulsória, ou maior imposição tributária, com imposto
sobre a propriedade territorial urbana 18progressivo no tempo19, além de outras
formas de progressão, como se prevê em razão do valor, localização e do uso do
imóvel 20.
Semelhantemente, o mesmo Texto estabelece, com relação a propriedade
no campo, uma maior tributação para àqueles proprietários que descuram da
função social, fixando alíquotas do imposto territorial rural de forma a desestimular
a manutenção de latifúndios, também podendo chegar a desapropriação, por
interesse social21 na mesma linha que protege pequenas glebas rurais, definidas em
lei, quando as explore, só ou com sua família, desde que não possua outro imóvel
22
.
A previsão constitucional, como se bem observa, não tem natureza fiscal,
mas de pura correção, portanto, extrafiscal, no sentido de que a propriedade, seja
localizada no mundo urbano ou achada no campo, atenda realmente a sua função
social, como aliás determina o mesmo Texto Fundamental 23, de sorte que o
fundamento desta extrafiscalidade se assenta na disfunção social do uso da
propriedade privada.
Algo parecido pode ser encontrado no regulamento da declaração do
imposto de renda, quando se refere a deduções, abatimento e isenções, seguindo o
critério de idade, aposentadoria ou de doença grave, incurável e permanente, isso
porque o IR, diferentemente dos impostos reais, tem caráter pessoal e progressivo,
na direção justa de que paga mais quem ganha mais e tem menos encargos.
Voltando ao patamar constitucional, encontramos, com idêntica finalidade
extrafiscal, a imunidade do imposto sobre produto industrializado 24, como protetora
de nossa produção. Assim, ele não incidirá sobre produtos industrializados aqui,
mas destinados ao exterior. Também será tributo seletivo, em função da sua
essencialidade25, o que autoriza ao fisco fixar alíquotas mais elevadas, como
tradicionalmente tem ocorrido com produtos supérfluos, como tabacos, perfumes e
bebidas.
18 IPTU.
19 Art. 182, § 4, CF/88
20 - O STF não havia permitido outra forma de progressão, senão aquela relativa ao tempo, portanto, como
instrumento de política fiscal (art. 182, § 4°), embora houvesse a possibilidade por força do Art. 156, § 1°, então
ampliado pela Emenda Constitucional 29/2000.
21 Art. 5, XXIV, CF/88
22 Art. 153, § 4, CF/88
23 Art. 5, XXIII, CF/88
24 IPI.
25 Art.153, I, III, CF/88.

Outro imposto da União, como os que incidem sobre a importação de
produtos estrangeiros, tem se prestados para alavancar a economia e euforizar
determinados setores da indústria. Em data não muito remota, a baixa tributação
dos automóveis importados do exterior serviu para estimular a indústria brasileira,
que, perdendo a competividade, necessitou investir muito em suas montadoras,
modernizando, de sobremodo, seus produtos, classificados como bens duráveis e
semi-duráveis.
Em todos esses exemplos práticos, se verifica facilmente que os objetivos
dos tributos -- sem, todavia, desfigurá-los 26 -- não estavam centrados na pura e
simples arrecadação, mas à outros interesses superiores, ora restringido posturas,
ora estimulando setores que precisam de apoio, em detrimento de outros,
classificados como nocivos à sociedade, sejam por portas de incentivos, barreiras,
isenções, favores, estímulos, remoção de entraves burocráticos e até devoluções de
tributos já recolhidos e pagos anteriormente.
Em revista, o tributo será fiscal, quando seu principal objetivo é a
arrecadação de recursos financeiros para o Estado, a fim de que ele cumpra as suas
finalidades; extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no domínio
econômico, buscando efeito diverso da simples arrecadação de recursos
financeiros; e parafiscal, quando seu objetivo é a arrecadação de custeio de certas
atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado 27.
Estabelecidos estes contornos, um tributo tanto pode ser utilizado como
instrumento de arrecadação, como objetivo principal, como para persecução de
outras finalidades. A rigor, o tributo não realiza não apenas o custeio da atividade
própria do Estado, vai mais além do que essa tarefa, podendo também pode
exercer outras ações diferentes, a exemplo do que ocorre na previdência social e
em outros campos de interferência.
Aqui, sob o ponto de vista didático, cabe a pergunta: qual o ponto de
semelhança existente e comum aos três tipos?
Antes de qualquer providência, há que se centrar na certeza de que o
melhor conceito sobre a funcionalidade do tributo, qualquer que seja ele, está na
transferência de rendas. Rigorosamente, fiscalidade e extrafiscalidade estão muito
próximos, porque o mesmo tributo, sem desfigura-lo, pode assumir função dupla
dessas duas expressões, ou seja, pode ser fiscal e extrafiscal. O que separa um do
outro não é o nome, mas o efeito final erigido pelo legislador. Assim, podemos dizer
que o imposto sobre a propriedade territorial urbana, a exemplos de outros
impostos, pode ter efeito fiscal ou extrafiscal, tanto reforçando os cofres da
secretaria das finanças do município, como provocando alterações no cenário da
cidade.
Aliás, cabe advertirmos, como fez Del Vecchio, em nota de análise: não há
exatamente uma finança fiscal e outra extrafiscal; existe apenas uma fiscal e,
depois dela, as possibilidades infinitas de transformá-la em extrafiscal 28.
26 - Não é extrafiscal o tributo, em si, mas as medidas que o legislador toma, alterando suas bases, tornando-o
extra, ou seja, muito mais além do seu objetivo ordinário.
27 Ob.cit. p. 47.
28 Apud Alberto Deodato, Manual de Ciências das Finanças, p. 110.

Já um tributo parafiscal, via de regra, apesar de transferir receitas, não
guarda a menor aproximação em termos de funcionalidade entre os dois modelos,
porque sua imposição é normalmente vinculada a um serviço que não é estatal,
embora de interesse público; possui estatuto próprio,
portanto, corre
paralelamente, por fora do plano das finanças estatais, podendo ser instituído em
nome de interesses de categorias profissionais ou econômicas; sob forma de
intervenção no domínio econômico e como meio de custear a seguridade social.
Apenas para fixar essa separação, as contribuições para previdência social
se caracterizam pelo seguinte: a) possui uma técnica própria de arrecadação,
incumbida a um órgão particular para esse fim; b) o resultado da tributação tem
destinação especial, isto é, assegurar os direitos relativos à saúde, aposentadoria e
a assistência social; c)possui contribuintes próprios: empregados, autônomos,
empregadores, titulares dos concursos prognósticos e orçamento diverso da União,
além de ser indiferente ao princípio da anterioridade, pois as contribuições
providenciarias são exigidas após decorridos noventa dias da data de sua
publicação29.
Contudo, nada impede que uma contribuição parafiscal não passe a ter
uma função extrafiscal -- e normalmente ela adquire esse caráter, em especial,
quando se trata de intervenção no campo econômico – isso porque , como dissemos,
não é o tributo, em si, que tem essa qualidade, mas as medidas tomadas nessa
direção pelo legislador.
Fixando estas características peculiares, devemos, agora, analisar a
parafiscalidade, como forma de elucidar sua posição no Brasil, a partir do ângulo
positivo e negativo.
Em busca de um apartação, extremando conceitos, tememos principiar
esta abordagem pelo fim, ao observar, em primeira linha, que a fiscalidade é
nutrida pelos impostos em geral, enquanto a parafiscalidade é alimentada pelas
contribuições e preços públicos. Na verdade, como já avisamos, um tributo só é
fiscal se a sua justificação institucional visa a arrecadar recursos para os cofres
públicos e, por todas as vezes, objetiva a sustentação dos encargos que são
próprios dos órgãos centrais da administração, seja a União, Estados, Distrito
federal e Municípios.
Fruto do grande desenvolvimento da intervenção do Estado na ordem
econômica e social, no dizer de Rubens Gomes de Souza, os tributos ditos
parafiscais são instituídos, não para obtenção de receita, nem para bombear
recursos diretos para o tesouro ou fazenda, mas para regular ou modificar a
distribuição da riqueza nacional, entre tantos objetivos, equilibrar os níveis de
preço de utilidades ou de salários, e para outras finalidades econômicas ou sociais
semelhantes30.
A parafiscalidade surgiu no mundo pós-guerra como absoluta solução para
os efeitos dos problemas produzidos pelos odiosos conflitos relacionados à
assistência social. O fato relevante que sempre esteve na raiz da parafiscalidade,
desde as suas origens foi o desordenamento que as guerras causaram nas
29 Referência as arts. 194 e 195, CF/88. Também os prazos de decadência não são regulados pelo CTN.
30 Compêndio de Legislação Tributária, p. 174.

coletividades, avisa o professor Ulhöa Canto, destacando as perdas de bens
materiais, de habitações, de empregos e de integridade física, pela dispersão de
famílias e a incerteza do seu futuro, principalmente na Europa, como circunstância
que fez o Estado, subitamente, sem tempo vagar ou inspiração para qualquer
planejamento, atendesse a milhões de pessoas de algum modo atingidas 31.
Duas impressões precisam ser enfocadas: primeira, o poder público não
havia projetado, na previsão destes problemas, recursos para custear, ou, muitas
vezes, contingenciar as atividades assistenciais básicas e necessárias decorrente do
dano de guerra; segunda, não seria possíveis resolver esses problemas por meios
convencionais, de tal modo, a urgência e a presteza passaram a exigir geração
pronta de recursos e descentralização de métodos para torná-los disponíveis e
aplicá-los aos seus objetivos.
Mais tarde, embora a parafiscalidade remontasse a essas questões na sua
origem, ela também se espraiou pelo campo das relações entre sindicatos e órgãos
de controle e disciplina de atividades profissionais e seus integrantes, e de
intervenção do Estado no domínio econômico32.
Nesse sentido social, descendo e ajustando melhor ao nosso tema, a
parafiscalidade, conforme a teoria geral de Becker engloba as receitas diretamente
atribuídas a certas entidades criadas pelo poder público para o desenvolvimento de
determinadas atividades, cujas características técnicas exigem autonomia
administrativa e financeira, sem subordinação aos regulamentos e normas
burocráticas e orçamentárias aplicáveis as repartições públicas propriamente ditas
33
.
Em outras palavras: a parafiscalidade consiste na atribuição de uma
competência concedida ou delegada pelo Estado a certos organismos institucionais,
oficiais ou semi-oficiais, no sentido de cobrarem de seus componentes, associados
ou correlacionados, por intermédio de uma estação arrecadadora, certos tributos
ou contribuições criadas por lei, que subordina a sua aplicação ao exclusivo
interesse da instituição a que o tributo ou contribuição parafiscal disser respeito de
modo específico34.
A virtude da parafiscalidade foi marcar sua passagem para um outro campo
de tributação. O Estado social não podia mesmo arcar com a administração daquilo
que fugia de sua competência, embora fosse também de seu interesse, de tal sorte
que ela surge como uma válvula capaz de dispersas partes da tensões sociais, seja
nas corporações profissionais, no controle das economias, ou no setor da
seguridade.
Há, contudo, uma grande aflição doutrinária que compromete a identidade
parafiscal. Ora, se o tributo, como definimos, é um instrumento de transferência
de recursos do setor privado para o setor público, no que se refere as contribuições
previdenciárias, esse trajeto pode ter destinatário diverso, desvio típico do Estado
neoliberal, diante da possibilidade da estação arrecadadora destas contribuições
possuir formato privado, até concorrer com o setor público, o que pode parecer
31
32
33
34

Direito Tributário Aplicado, p. 175.
idem idem ob .cit. p. 175
Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, p. 384
Cláudio Martins, Compêndio de Finanças Públicas, p. 15.

estranho, como é caso da previdência complementar. Além disso, existem diversos
organismos reguladores que certamente se nutrem de contribuições.
Reconhecidamente, no entanto, o grande defeito da parafiscalidade
consiste no controle da boa aplicação do dinheiro arrecadado pelos inúmeros
organismos paraestatais e, nesse âmbito, podem se achar posturas de desvio,
justamente porque as funções desses órgãos parafiscais personificam funções
estatais descentralizadoras, portanto, modalidade de finanças paralelas cujas
arrecadações, como dito, não entram para o tesouro público. Não se sabe até
hoje, por exemplo, qual a receita da previdência social brasileira, se ela realmente
é deficitária ou não.
O fato é que parte das contribuições sociais dirigidas às categorias
profissionais, não são controladas pelos tribunais de conta. A própria OAB foge
desse controle.
3.Proibição de Privilégios e Guerra Fiscal
O Direito Tributário, reconhecidamente, é um direito intervencionista, por
isso mesmo é submetido rigidamente ao Estado de Direito, impedindo, assim, que
as pessoas políticas, quando por ele tributam, possam agir de forma arbitrária, sem
obstáculo algum, sacrificando, de modo deliberado, a vida dos contribuintes.
Obviamente, a tributação, no que se refere a competência e ao Poder de
tributar, possui claros limites. Primeiro deles, se diz que a ação instituidora do
tributo se encontra pautada pela Constituição Federal. O respeito devido a tais
normas constitucionais é literal e sua violação pode resultar em irreversível
inconstitucionalidade da lei tributária. Afinal, as normas legais tem sua validade,
material e formalmente considerada, vinculada à observância e o respeito aos
limites erigidos pela Lei Maior.
O certo é que a competência tributária já nasce limitada pelo
esquadrinhamento constitucional. Então: o poder público só é competente para
tributar naquilo que a Constituição outorgar competência, na forma, no espaço
desenhado, nas condições e a que o Texto Magno necessariamente determinar.
Tanto é assim que esses princípios, por sua natureza, aplicam-se sempre em favor
dos cidadãos, momento em que se tem erigido o capítulo destinado ao Sistema
Tributário Nacional como verdadeiro estatuto do contribuinte, aliás, grande escudo
onde se pode valer o contribuinte.
É necessário observar que a competência limitada pela Lei das leis
representa um antídoto contra o arbítrio. O moderno Direito Tributário já não
conhece o súdito, que era um mero objeto da tributação. A atual administração
financeira relaciona-se com o cidadão livre e emancipado, que possui, em virtude
da Constituição, uma esfera jurídica própria, que exige ser respeitada, inclusive em
todas as questões relativas à tributação 35, em nível de igualdade e isonomia, esta,
estabelecida pela mesma ordem constitucional.
Do que ficou exposto, não é ocioso destacar que a opção pelo Estado
Democrático de Direito -- não se deve esquecer -- faz obrigar não só os governados,
35 Carrazza, ob. cit. p. 229.

cidadãos e contribuintes, à obediência da lei; obriga também os governantes a essa
mesma obediência à lei 36.
Ainda que pareça fora de propósito e redundante anotar, em virtude do
princípio republicano e fundante de nossa organização, é proibida a concessão de
vantagens tributária baseadas em privilégios de pessoas ou categorias, embora se
tenha ainda hoje respingos dos resquícios de nossa antiga formação histórica 37.
Hoje, constitucionalmente, um tributo não pode ter outro escopo senão o
de instrumentalizar o Estado a alcançar sua finalidade, que é o bem comum. “A
nosso ver” – escreve Roque Antonio Carrazza – “qualquer exação que não persiga
esta finalidade é inconstitucional”. Ensina: “o princípio republicano leva-nos
necessariamente, como podemos notar, ao princípio da destinação pública do
dinheiro obtido mediante a tributação”. Daí, “a lei que cria um tributo deve, em
tese, atentar somente para os interesses do povo e bem-estar do país” 38.
Diversas cláusulas constitucionais, em desapreço às vantagens fundadas em
privilégios, podem ser invocadas, principiando pelo mandamento fundamental que
recomenda a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, passando pela
garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, redução das
desigualdades sociais e promoção do bem comum sem qualquer forma de
discriminação.
Em seguida, o mesmo Texto constitucional consigna que “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” e, bem mais adiante, determina
ser vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, “instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação
equivalente, proibida qualquer distinção”39 .
É justamente nesse sentido, conforme ainda lição de Carrazza, que “a lei
tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade”,
isto é, sem discriminação, de sorte que “será inconstitucional – por burla ao
princípio republicano e ao da isonomia – a lei tributária que selecione pessoas, para
submetê-las a regras peculiares, que não alcançam outras” 40, portanto, tendente a
posturas discriminatórias, desiguais e injustas.
O que se quer deixar consignado, noutra linha, é que estas posturas
rechaçadas pelo direito valem também para as isenções tributárias, posto que é
absolutamente vedado às pessoas políticas concedê-las com base nesses critérios
arbitrários de escolha e preferência, os quais ferem a igualdade, seja por
discriminações e privilégios.
A grande discussão que se instala, entre nós, não se refere propriamente a
igualdade, mas reside na possível legitimidade dos entes federados, ou seja, as
pessoas políticas, portanto, dotadas de poder e competência tributária, na
promoção de diversas exonerações fiscais, favores e vantagens de toda sorte, com a
36 Cf. nosso Mandado de Segurança em Matéria Eleitoral, p. 16.
37 Baseado no patrimônio e na exclusão social, comparado aos processos eleitorais censitários cuja capacidade
passiva era determinada pela riqueza, as leis tributárias eram também editadas em proveito das elites dominantes.
38 Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 51.
39 Referência aos Arts. 5 e 150, II, da CF/88.
40 Ob. cit. p. 53.

finalidade de atrair empresas e investimentos ou desenvolver setorialmente
determinada atividade econômica que lhe aprouver.
Esse movimento de atração de empresas, mediante a concessão de
posições fiscais vantajosas, justificada pela falta de uma política de
desenvolvimento regional capitaneada pelo governo central, ganhou fôlego, há
alguns anos e foi batizada de “guerra fiscal entre os estados”, o que tem causado
um ambiente desigual e, muitas vezes, bizantino.
Esta disputa ferrenha pelo naco de determinado setor, se instala
justamente na crise do Estado moderno, em vista da globalização , da nova
formação de cunho neoliberal, que, entre outras disposições, foi obrigado a rever
seu pacto federativo e a diminuir de tamanho, dissolvendo vários órgãos, na mesma
ordem que passou a pressionar os componentes do pacto por mais aperto fiscal,
pelo cumprimento de metas e eficiência nos resultados.
Nessa direção, os órgãos capacitados para gerenciar o desenvolvimento
regional, diminuir os abismos profundos entre ricos e pobres, foram extintos, seja
por incúria do poder central, falta de recursos, anacronismo, corrupção e outro
males políticos, de modo que as coletividades políticas participantes da composição
federal foram entregues à própria sorte, valendo-se de sua minguada autonomia,
de sua argúcia e habilidade particular.
A renúncia fiscal que se aborda,
remissão, subsídio, concessão de isenção
alíquota ou modificação na base de cálculo
de impostos ou contribuições e, neste
corresponda tratamento diferenciado.

neste espaço, compreende a anistia,
em caráter particular, alteração de
que implique em redução discriminada
rol, qualquer outro benefício que

A indagação que se faço é esta: é legítima as concessões, favores e
renúncia fiscal, utilizadas pelo poder de tributar das pessoas políticas ?
Bem, com relação ao vazio deixando pela extinção de estações e
organismos específicos, parece certo tais governos seduzirem empresas e
industrias, a fim de que elas se instalem nos lugares estabelecidos, oferecendo
empregos e rendas às populações carentes, o que significa inclusão social, emprego
formal, riqueza e cidadania. Então, qualquer administrador de um dos entes
federados deve buscar esses propósitos, mas em termos, segundo a ética e a
moralidade administrativa.
Não somos contra a chamada guerra fiscal entre os estados da federação.
Todavia, deveriam ser traçados alguns limites. É possível a utilização desses
mecanismos. O que não pode, no entanto, é conceder um tempo de renúncia fiscal
muito superior ao mandato ou a representação política, porque, do contrário, se
assim for possível, será uma quebra do princípio constitucionais, no sentido de que
o seu exercício administrativo, através de suas medidas, vigore anos a fio, mesmo
que não seja mais o titular da representação.
Pensamos que o princípio constitucional da moralidade pública, calcado na
transparência, boa-fé e, sobretudo, na responsabilidade da gestão administrativa,
com certeza, impede esse prolongamento, estendendo-se demais o favor, de sorte
que a concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária, implicando em

redução e renúncia de receitas, mesmo viabilizada por lei, deve ser restrita ao
âmbito de pelo menos dois mandatos. Esta é a minha posição. Afinal, a
representação que o administrador ou agente político recebeu do povo foi para
determinado lapso, fora desse tempo poderá ocorrer usurpação e abuso.
4. Pedagogia das Limitações.
A primeira legenda que se cunha a propósito do tema é que o Poder de
Tributar – personificando importante aspecto da soberania nacional – se acha
delimitado pelos contornos da competência tributária que, por sua vez, confere a
medida do poder apenas aos entes políticos, justos as pessoas de Direito Público,
dotadas de Poder Legislativo, devido mesmo aos princípios buscados do Estado
Democrático de Direito, preservadores da representação popular, segurança jurídica
e certeza das garantias aos direitos fundamentais dos cidadãos.
A pedagogia dos limites tributários é simples e clara, voltada que está para
os cidadãos contribuintes e legisladores. Primeiro, temos a competência tributária
como indelegável, competindo restritamente aos Estados, Municípios, Distrito
Federal e União.
Depois, a legalidade surge como anteparo a essa competência restrita aos
entes federados. Sem atenção a esse princípio da legalidade poderiam ocorrer
abusos e distorções. Por necessário, outro princípio não pode ser esquecido: o
princípio da igualdade. Afinal, tudo estaria perdido para o direito e a justiça se
fosse possível erigir tratamento desigual.
1.4.1. Indelegalidade, Legalidade, Isonomia e Anterioreidade.
No Brasil, restritivamente, é a Constituição Federal que diz competir a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a instituição dos impostos,
cada qual em sua órbita particular ou no âmbito de suas respectivas atribuições.
Por isso, a competência tributária é indelegável, especialmente quando atribui aos
entes políticos atos positivos de criação, exigência e modificação de tributos.
Isso parece simples: mas no passado já se observou a cobrança de tributos
por entes diferentes. Não se deve confundir com o responsável tributário
decorrente da lei.
A partir desta indelegabilidade, firmado uma legitimidade exclusiva e
intransferível, no mundo prático, não é possível, por exemplo, a instituição de
tributos, por órgãos despersonalizados 41. De modo que é absoluta a vedação de
impostos estranhos a competência constitucional da pessoa de direito público que
os decreta.
É evidente que essa exclusividade competencial não engloba e nem
compreende as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis ou normas,
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, sendo exato que
toda essas atividades inseridas ordinariamente no terreno administrativo são
41 Ver o caput do Art. 77 do CTN. E, como exemplo de órgãos despersonalizados, entre outros citamos: a
presidência e mesas do Legislativo; as chefias do Executivo, suas pastas e secretarias; os Fundos financeiros; as
comissões autônomas e as superintendências de serviços. Não é possível, assim, que o Poder Legislativo institua
para si um imposto ou uma taxa.

excluídas da indelegabilidade.
Essa flexibilização, vale observar, se justifica nas garantias e nos privilégios
que são próprios das pessoas jurídicas de Direito Público. De tal modo, devido a
mecanismos de deslocamento de responsabilidades ou substituição “não constitui
delegação de competência o cometimento, a pessoa de direito privado, do encargo
ou da função de arrecadar tributos”42.
O Poder de tributar, como foi exposto, pertence às pessoas jurídicas de
Direito Público, mas este poder é contornado pela atribuição de competência a
cada uma daquelas pessoas. Portanto, “ao Poder tributário juridicamente
delimitado e, sendo o caso dividido, dá-se o nome de competência tributária” 43.
Daí, ser a competência a medida do Poder. Assim, pela atribuição competencial
divide-se o próprio poder de instituir e cobrar tributos e, baseada nesta divisão, se
realiza também a distribuição de receitas, certas que o produto da arrecadação dos
tributos que as referidas entidades criaram e cobraram será partilhado entre
elas44.
De fato, sob o ponto de vista administrativo, a técnica de atribuição de
competência é de grande importância porque tem a virtude de descentralizar o
Poder, oferecendo, portanto, maior eficiência. Contudo, a circunstância de ser o
único país no mundo em que o bolo financeiro tem como sócios os quatro entes
dotados de competência fiscais simultâneas, torna-se difícil promover a partilha
segundo critérios de justiça e de atenção aos próprios objetivos constitucionais.
É que a repartição de competência pura e simples não se presta como
instrumento de redução das desigualdades sociais entre os Estados e Municípios,
que nada produzem, porém, são contemplados pela distribuição de receitas 45. Na
outra ponta do problema, estão municípios que oferecem 55% dos serviços, mas só
recebem da União 17% dessas receitas. Demais disso, essa técnica de distribuição
deixam Estados e Municípios na dependência 46 do governo federal, incumbido de
proceder as transferências mais expressivas, não fosse ainda as gritantes
disparidades, vocações distintas e expectativas regionais diversas.
Em caso de tributação, advertirmos, o Poder Público só é competente
naquilo que a Constituição outorgar competência, justamente na forma e nas
condições que ela mesma atribuir. Assim, quando se fala, necessariamente, em
limitações da competência tributária, deve-se entender a restrição de ação dentro
do já restrito campo de competência47.
O Poder de tributar, que é contornado pela competência, está limitado
pelas garantias asseguradas pela própria Constituição. Dessa forma, limitação ao
Poder de tributar nada mais é do que um feixe de regras homenageadas pelo texto
Fundamental, nas quais residem nos princípios consagrados da legalidade, da
42 N. Latorraca, Direito Tributário, Imposto de Renda das Empresas, P.39.
43 Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, p.25.
44 Art. 157, CF/88.
45 O problema não é tão simples quanto parece. No que se refere a representação política, a paridade também
não é completa. O Acre, com o número reduzidíssimo de eleitores tem três senadores como São Paulo.
46 Em alguns países da Europa, por exemplo, existem maior autonomia e independência em suas
comunas(províncias ou municípios), inclusive, há possibilidade do “recarga”, isto é, aumento de impostos, caso
o parlamento local assim decida em representação popular.
47 Yoshiaki Ichihara, Direito Tributário na Nova Constituição, p.40.

igualdade, da anterioridade, da imunização, da irretroatividade e da proibição da
utilização do tributo como efeito de confisco e limitações ao tráfego, além das
limitações explícitas que vedam a exorbitância do princípio da legalidade.
A Legalidade aparece como princípio fundamental, como pedra de toque
de todo o arcabouço do sistema tributário. É, por certo, o fundamento da limitação
que o Estado de Direito se impõe democraticamente, quando exercita o seu poder
de impor sacrifícios pecuniário aos jurisdicionados 48. Assim, não há, e nem pode
haver, tributo sem lei prévia, porque a Constituição Federal, de início, estabelece
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude da lei. E, mais adiante, particulariza: “sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte é vedado aos Municípios: exigir ou aumentar tributos
sem lei que o estabeleça”49.
Tecnicamente, esses comandos maiores estão inseridos no Código Tributário
Nacional. Diz uma cláusula repetindo a Constituição: “é vedado à União, aos
Estados, ao DF e aos municípios: instituir ou majorar tributos sem que a lei o
estabeleça”50. E noutro artigo reprisa: “somente a lei pode estabelecer: a
instituição de tributos, ou a sua extinção e a majoração ou redução” 51. Daí, duas
lições fundamentais: inexigibilidade de imposto sem lei que o crie e proibição de
aumento de alíquota sem diploma legislativo que autorize.
Essa regra, porém, admite exceções no que refere a majoração de certos
tributos, mas exceções previstas, antes de tudo, pela própria Constituição 52. O
certo é que o princípio legal sujeita-se a observância de duas grandes regras: a
criação dos impostos com a perfeita individualização dos sujeitos, do objeto e dos
critérios de determinação do valor tributário, compete
exclusivamente ao
Legislativo. E a diretriz de que o Poder Executivo não pode arrecadar nenhum
imposto que não tenha sido criado por Lei.
Montado esses parâmetros, respeitando as exceções, há que se vetar
qualquer alteração tributária por veículo diverso da Lei, como já fez abusivamente
o Município de Fortaleza, por decreto, modificando a importância venal das plantas
de valores do imposto sobre a propriedade territorial urbana, simplesmente porque
esse princípio regula as relações entre particulares, e entre estes e o Poder público,
o que, implica só poderem emergir direitos e obrigações que encontrem
fundamento na fonte formal primária de produção de normas jurídicas: a lei 53.
É certo que a decretação, partindo apenas do Executivo, cuida de
elaboração mais simples, comparada à Lei, que, tendo rito mais complexo, segue
diversas etapas, em sede própria , proporcionando o sadio debate, em garantia do
cidadão, na certeza de que o Estado de Direito e a Democracia proclamam que a
instituição ou alteração de tributos devem ser feitos à luz do dia. Aliás, a regra de
que o tributo só se pode decretar em lei é a própria razão de ser do Poder
48 Cláudio Martins, ob.cit., p.110.
49 Art. 5, III e 150, III, CF/88.
50 Art. 9, CTN.
51 Art. 97, CTN.
52 § 1º, Art.153, CF/88.
53 Cf. Marco Aurélio Greco e Ana Paola Zonari – ICMS – Materialidade e Princípios Constitucionais, Curso de
Direito Tributário, org. por Ives Gandra, vol.II, p.159.

Legislativo no regime democrático, pois, através dos seus representantes eleitos, os
contribuintes consentem na decretação ou majoração tributária.
Por outro lado, se deferida fosse a formulação de tais matérias pelo
decreto, “de pouco ou nada valeria ser a criação do tributo reservada à lei, se
pudessem a alíquota e a base de cálculo respectiva ser fixadas por ato do
executivo”, reclama um jurista54. Isso porque, como ensina Carrazza, “sendo a
norma tributária logicamente una e indivisível, qualquer alteração dos seus
elementos pode agravar o tributo”55. É lição de Baleeiro: “praticamente, um
aumento de alíquotas pode ser dissimulado em modificação da base de cálculo.
Elevando-se esta, a alíquota inevitavelmente produzirá quantia maior, tornando-a
mais alta em relação à base anterior56.
Fechando a questão: no Brasil, qualquer das pessoas políticas de direito
constitucional interno somente poderá instituir tributos, isto é, descrever a regramatriz e incidência, ou aumentar os existentes, majorando a base de cálculo ou
alíquota, mediante expedição de Lei, como firmou a jurisprudência local seguindo a
orientação dos tribunais superiores57.
E o que está fora da exigência reservada à lei ordinária?
A fixação do prazo para o acolhimento do tributo foi considerada pela
jurisprudência como matéria alheia ao campo de reserva legal. Todavia, no caso do
imposto sobre produtos industrializados, considerou a jurisprudência que existindo,
como era o caso, dispositivo em lei estabelecendo tal prazo, não poderia este ser
alterado por ato de hierarquia inferior 58, justamente porque um decreto não pode
revogar uma lei.
Mas essa normatização via decreto, portanto, fora do campo de reserva
legal, encontra também limites. É que o conteúdo e o alcance dos decretos
restringem-se aos das leis em função dos quais sejam expedidos 59. Quer dizer: o
limite do decreto é a própria lei. O regulamento não pode ultrapassa-la sob pena de
ilegalidade
ou
mesmo
inconstitucionalidade
se desrespeitam
marcos
constitucionais.
Ocioso dizer que tal princípio decorre da profunda preocupação do
legislador constituinte de defender de modo específico, claro, nítido e indiscutível
o administrado exatamente contra a ação do Poder Público. De tal modo, “o Poder
Público, conquanto seja detentor de um interesse superior, encontra-se, a partir do
esquema constitucional brasileiro, rigorosamente limitado pela legalidade da
tributação”60
54 Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, p.26.
55 Roque Carrazza, Princípios Constitucionais Tributários, p.102.
56 Direito Tributário Brasileiro, Forense p.362.
57 Imposto Predial. Alteração de valor venal por planta de valores estabelecida por Decreto e não por Lei.
Ilegitimidade de majoração da base de cálculo desses tributos por simples decretos do Poder Executivo Municipal.
Inconstitucionalidade de tal alteração por Decreto, e não por Lei, interpretação dos arts. 97 e parágrafos 1º e 2º do
CTN .
58 Cf. Hugo de Brito Machado, Posição Hierárquica da Lei Complementar, in Themis Revista da Esmec, 1997,
vol. I, p.104.
59 Cf. art.99, CTN.
60 Arruda Alvim, O Processo Tributário: Princípios Fundamentais, in Estudos Jurídicos, Unisinos, vol.IV, n.º15,
p.29.

O princípio da igualdade diretamente se relaciona com a justiça fiscal. Diz
respeito à repartição do ônus tributário do modo mais justo possível. Fora disso a
igualdade será puramente formal61. E sua fonte constitucional, além da regra
estabelecida no caput do art. 5º, veda tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrarem em situação equivalente62, no sentido de que a verdadeira
igualdade – desde o filosofo Aristóteles – consiste em tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais na medida em que desigualam, sendo mais exato falar
em equivalência, já que, pela mesma lição aristotélica, elementos heterogêneos
comportem soluções homogêneas.
Necessariamente, a igualdade de todos perante a Lei é mais do que um
princípio: coloca-se como o primeiro dos axiomas de toda elaboração de uma ordem
jurídica, a partir do qual se deduzem todos os demais princípios que se colocam, na
realidade, como subprincípios de igualdade, como a própria segurança, certeza
jurídica e, até mesmo para evitar a supremacia ilimitada do Estado.
A propósito, uma das teorias que explica o princípio justifica que a carga dos
impostos deve ser distribuída entre indivíduos de acordo com os benefícios que retiram
da atividade governamental, conducente a uma tributação proporcional a propriedade
ou à renda, o que, por sua vez, gera situações de real injustiça devido a própria
estratificação da sociedade em classes63.
No plano prático, os tribunais têm decidido que a alteração de horários no
recolhimento de tributos, por ser obrigação acessória decorrente da legislação
tributária que tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização, não fere o princípio da igualdade.
É que a antecipação de dez dias no prazo de recolhimento do imposto
sobre circulação de mercadorias local, para citar um caso concreto, não implica
necessariamente em criação, nem aumento do tributo, de modo a afrontar o
art.150, I, da Constituição Federal. Demais, os prazos de recolhimento dos impostos
sempre foram objeto de Regulamento , isso por expressa disposição em lei.
Portanto, trata-se de matéria afeta ao Decreto, não à lei ordinária, como é curial,
segundo a práxis jurídica.
Nesse sentido, o reconhecimento da inconstitucionalidade foi afastada de
per si, já que não majora, nem altera impostos, embora crie, de modo aparente
uma possível situação gravosa. Aparentemente, por que, pagando ou recolhendo em
data mais adiantada, ou em lapso recuado, o contribuinte acaba se adaptando à
nova situação, de sorte a se inserir numa situação meramente secundária, de
ajustar datas e horários, sem quebrar em momento algum o princípio da igualdade
ou isonomia entre contribuintes.

61 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 196.
62 Art. 150, II.
63 Visando aplacar o fato de que o critério de sacrifício igual redunda em injustiça, as teorias objetivas
convergem para o princípio da capacidade contributiva, aliás, preconizada pela Constituição Federal, art.145, §
1º. Daí, José Afonso da Silva, com apoio em Hugh Dalton explica, depois de afirmar que a dificuldade está na
determinação correta da capacidade tributária individual: de acordo com o princípio de sacrifício igual, que o
ônus monetário direto da tributação deveria ser distribuído de modo que fosse igual o ônus real para todos os
contribuintes.

Outro exemplo prático de quebra do princípio isonômico foi levado a lume
pelo prof. Ives Gandra da Silva Martins, há alguns anos atras, ao constatar que
“empresas de navegação aérea estrangeiras no Brasil não pagam impostos sobre
circulação de mercadorias, embora todas as empresas brasileira sejam obrigadas a
pagá-lo”. Posiciona: “apenas esse fato, ao meu ver, justificaria a declaração de
inconstitucionalidade do tratamento diferenciado que onera as empresas nacionais
e beneficia as estrangeiras”.
E identifica outra inconstitucionalidade a partir da mesma interpretação
errônea da lei complementar: “mesmo as empresas brasileiras que operam no
exterior, se prestarem serviço fora do país, estão obrigadas a pagar importo sobre
circulação de mercadorias e serviços no Brasil, embora a Constituição em nenhum
momento exija, de serviços integralmente prestados no exterior, o pagamento de
ICMS”.
O princípio da anterioridade reza que é vedado a cobrança tributária, ou
qualquer modificação, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a
lei modificadora ou instituidora. É o que está sedimentado na Súmula n.º 67, do
Supremo Tribunal Federal: “é inconstitucional a cobrança de tributo que houver
sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro”.
É interessante observarmos que o próprio Sistema Tributário Nacional parte
e capítulo da Constituição Federal de 88, teve vigência a partir de março de 1989,
quer dizer, suas normas não entram em vigor logo após a promulgação do Texto
Magno, mas sim no ano seguinte.
A máxima da anterioridade prevista no Texto Constitucional não permite
que nenhum tributo seja exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nem
cobrado em cada exercício, sem que a lei, que houver instituído ou aumentado,
esteja em vigor antes do exercício financeiro. Isto quer dizer, na prática, que um
diploma só terá vigência e aplicabilidade no exercício seguinte ao da publicação. A
rigor, segundo o Texto Constitucional, pela Emenda n 42/2003, o novo tributo só
poderá ser cobrado depois de decorridos 90 dias da data em que haja sido
publicado. É a chamada anterioridade nonagésimal.
Vejamos dois exemplos práticos e históricos desse comportamento: antes
mesmo de sua cobrança, o Adicional do Imposto de Renda criado pela Lei Estadual
n.º 8.792/88, de Porto Alegre, foi considerado inconstitucional. Como o Diário
Oficial daquele Estado que o publicou só teve circulação em 18.1.89, só foi
cogitável sua cobrança para o exercício fiscal de 1990, face ao princípio da
anterioridade64. E, pelo mesmo afronta, o Supremo Tribunal Federal considerou
inconstitucional a implementação do imposto sobre movimentações financeiras, na
época da Administração Collor de Melo, veiculado por Emenda Constitucional 65.
Há que se observar, no entanto, uma peculiaridade. No nosso sistema, o
princípio da anterioridade não se aplica a revogação de isenção de imposto
64 Ap. Cível 590005815-1ª Cam. Cível Porto Alegre, rel. Des. José Velinho de Lacerda.
65 Emenda Constitucional n.º 03/93, art.2º: “a união poderá instituir nos termos da Lei Complementar, com
vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira”.

estadual, o que quer exprimir, noutros termos, que a lei revogadora da isenção tem
efeito imediato podendo ser exigido o imposto ainda no curso do mesmo exercício
financeiro. Como anota Roberto Rosas: “a revogação da isenção não cria novo
imposto, somente afasta a inexigibilidade do tributo enquanto durar a isenção,
porquanto só há isenção do que foi tributado” 66. Afinal, “a revogação do favor legal
restaura para o fisco a faculdade de exigir tributos preexistentes 67”.
5.Imunidade e Confisco.
A imunização ou imunidade, a chamada tese do não alcance tributário,
decorre da própria Constituição brasileira, consistindo na proibição ou vedação de
tributar. É que determinadas situações ou acontecimentos, que bem seriam fatos
geradores, mas, por razões várias, de interesse geral, o Texto Fundamental impede
que se faça a tributação, de sorte a afastar a ocorrência definidora da exação,
motivo pelo qual a obrigação tributária não nasce em momento algum para
qualquer forma de tributo, simplesmente por imperativo constitucional.
O fundamento da imunidade assenta na liberdade política, no livre
pensamento, da religião, da assistência e do desenvolvimento social, sendo
proibida, por essa razão, a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou
serviço um dos outros, a chamada imunidade recíproca; sobre agremiações
partidárias, inclusive, sobre suas fundações; sindicatos dos trabalhadores, além dos
templos, instituições educacionais e de assistência social.
Sem maiores comentários, os livros e periódicos são imunes a qualquer tipo
tributário. Os sindicatos também são imunizados. Já as entidades populares
poderão ser isentas pelos órgãos tributantes, através de lei ordinária, desde que
comprove certos requisitos, pois imunidade é matéria constitucional.
Dentro desse âmbito, surge uma importante indagação: a Federação das
Indústrias, ou seja, entidade sindical de grau superior composta de tantos outros
sindicatos empresariais, com a finalidade de coordenação e proteção das categorias
econômicas, constante dos grupos correspondentes à indústria em geral, estaria
inserido neste elenco de imunidades?
Positivamente, a resposta é negativa, porque tal ente tributado, apesar de
sua natureza sindical, não possui caráter popular. Literalmente, a imunidade
constitucional é para os sindicatos de trabalhadores, os quais necessitam de apoio
do Poder Público em nome da cidadania, o que não é o caso da Federação das
Industrias, composta de associados com elevada capacidade contributiva por se
constituir, por que não dizer, a própria riqueza.
Outra relevante questão de imunidade: edifício da igreja, em que se
celebra o culto, qualquer que seja a religião, não paga imposto, nem territorial,
nem transmissão inter-vivos em caso de alienação. O culto não tem capacidade
econômica nem é fato econômico. O templo, e somente essa casa de adoração,
está imune do imposto. Se não for culto, logicamente, desaparece a imunidade.
66 Direito Sumular, p.301.
67 R. Ext. em MS 13.947-SP, 3ª Turma, rel. min. Prado Kelly , DJ. 16.11.66.

Não pode haver impostos sobre missas, batizados ou qualquer outro ato religioso 68.
A discussão que se travou a respeito desta imunidade diz respeito a
ampliação desse entendimento. Aliomar Baleeiro estende esse benefício. Escreve:
“o templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício principal, onde se
celebra a cerimônia pública, mas também a dependência acaso contígua, o
convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou residência
especial, do pároco ou pastor, pertencente à comunidade religiosa, desde que não
empregados em fins econômicos”.
E ampliou mais ainda: “não repugna à Constituição inteligência que
equipare ao templo – edifício – também a embarcação, o veículo ou avião usado
como templo móvel, exclusivamente para a prática do culto. Mas não se incluem
na imunidade as casas de aluguel, terrenos bens e rendas do Bispado ou da
paróquia etc. Só por isenção expressa em lei serão beneficiadas 69.
As grandes instituições educacionais, como universidades e colegios
privados, condicionados aos requisitos de lei, sem finalidades lucrativas, também
usufruem da imunização tributária.
A atividade educacional, como estabelece o Texto maior, é direito de todos
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, para o preparo do exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho70.
Realmente, a educação, pelo status constitucional e indiscutível
importância, como valor da sociedade e do indivíduo, no que concerne ao seu
crescimento particular, contribuição e desenvolvimento social, necessita de
proteção jurídica, isto é, de incentivo pela imunização. Afinal, constituem
objetivos fundamentais da República, além da garantia do desenvolvimento
nacional, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 71.
Quer dizer: a imunidade dessas instituições educacionais está condicionada
a critérios. Só existe para aquelas instituições sem fins lucrativos, conceito que
também tem sido muito mal compreendido. A rigor, basta não ter fins lucrativos e
pronto: está imune. Não é bem assim. É razoável entender-se que o não ter
finalidade lucrativa pode traduzir-se no atendimento dos requisitos art. 14 do
Código Tributário Nacional, conforme a doutrina mais abalizada.
Clarividente que a entidade, inserida no regime de livre iniciativa, tenha
mesmo resultados financeiros positivos. Na contramão desse entendimento se
edificaria o fracasso, a quebra e a inutilidade dos requisitos do art.14 do Código
Tributário, não sabendo bem o utilidarismo da regra imunizante, de sorte que a
68 Os templos da Igreja Universal do Reino de Deus são imunes ao IPTU, conforme decidi. As questões
eminentemente políticas ou religiosas a respeito da questionada igreja do Bispo Edir Macêdo foram afastadas,
até porque o processo não é sede própria. Pois bem: afastando o plano dos negócios, volvendo ao nosso plano
particular, que é o plano jurídico, invoca, com muito acerto, a impetrante a titularidade do direito proveniente do
art.150, inc. VI, alínea b da CF/88, isto é, a não incidência de qualquer imposto sobre seus templos destinados ao
culto, exigido pelo próprio Texto Fundamental, como limitação ao Poder de Tributar.
69 Ob. cit., p.91.
70 Art.205, CF/88.
71 Art. 3, CF/88.

expressão sem fins lucrativos eqüivale a inexistência de lucros auferidos para
terceiro, ou, expressão que significa “finalidades desinteressados de lucro ou
proveitos para fundadores”.
Tanto isso é verdade que o festejado Baleeiro, ao oferecer lições que
melhoram a compreensão do tema, explica: “instituições de educação não significa
apenas a de caráter estritamente didático, mas toda aquela que aproveita à
educação e à cultura em geral, como o laboratório, centro de pesquisas, o museu,
o atelier de pintura ou escultura, o ginásio de desportos, academias de letras, artes
e ciências, sem intuitos lucrativos, ainda que para sua manutenção ceda
onerosamente direitos autorais, patentes de invenção e descobertas” 72.
Os órgãos de assistência social também são imunizados. A discussão sobre a
imunidade desses órgãos é bem antiga e a orientação dos Tribunais Superiores, mais
atual, adianto, se inclina em reconhece-los imunes a qualquer modelo de tributo
ou exação, talvez pela necessidade de se fomentar essas iniciativas, secundando o
Estado em sua missão social.
De fato, se a entidade se enluva na estruturação legal sem qualquer
esforço, não há porque deixar de reconhecer o direito imunizatório, estabelecido,
inclusive, por diretriz constitucional.
Na verdade, a imunização decorre da própria Constituição Federal,
consistindo na proibição ou vedação de tributar. É que determinados
acontecimentos ou situações, como se disse, bem seriam fatos geradores, mas, por
razões várias, de interesse geral, o Texto Fundamental impede que se faça a
tributação, de sorte a afastar a ocorrência definidora da exação, motivo pelo qual a
obrigação tributária não nasce em momento algum, para qualquer forma de
tributo, simplesmente por imperativo constitucional, seja imposto de renda ou
imposto sobre a propriedade.
Efetivamente, com a finalidade de resguardar valores da comunidade e do
indivíduo, “o fundamento da imunidade é a proteção das condições da Liberdade.
Trata-se da imunidade do mínimo existencial, a proteger as entidades filantrópicas
que prestam assistência social ou eduquem pessoas pobres, em ação substitutiva do
Estado”73.
O certo é que se o plenário do Supremo Tribunal de Justiça julgou,
aplicando imperativos constitucionais, imune os órgãos de assistência social aos
tributos do imposto de renda, não será lícito que se compreende de forma diversa.
Afinal, como recomenda Ribeiro de Moraes, “nas normas imunitárias devem ser
interpretadas, através de exegese ampliada” 74.
É que, sendo interpretado
restritivamente, o Legislador menor ou interprete ordinário não poderá restringir o
alcance da Lei maior.
Mas, o que importa mesmo é o fato de que o órgão se enquadra
perfeitamente ao art.150, VI, Constituição Federal e atende as cláusulas do art.14
do Código Tributário e, assim ocorrendo, a imunidade é patente para qualquer
72 Ob. cit., p.92.
73 Ricardo Lobo Torres, Curso de Direito Financeiro e Tributário, p.63.
74 Apud Curso de Direito Tributário, coordenado por Ives Gandra, vol.I, p.247.

modalidade de tributo, como ficou aqui registrado.
Uma outra limitação sempre lembrada consistiu em saber se as
cooperativas e os fundos de pensão privada estão imunes aos tributos em geral, no
Brasil, notadamente, quando criaram diversos modelos de trabalho médico.
De primeiro, vem a Súmula n.º 81, do Supremo Tribunal Federal e
estabelece que “as cooperativas não gozam de isenção de impostos locais, com
fundamento na Constituição e nas Leis federais”. E, nesse âmbito de incidência,
vale observar, estão o imposto de circulação de mercadorias, segundo remansosa
jurisprudência75 e o imposto de sobre serviço de qualquer natureza, desde que a
atividade tenha caráter empresarial.
É verdade que o cooperativismo surge como uma forma alternativa contra o
capitalismo selvagem, homenageados pelos povos mais civilizados, devendo ser
amplamente difundido e estimulado 76, por sinal, cabendo a lei complementar
adotar “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas”77.
Ocorre que a grande maioria das cooperativas de trabalho, como sucede
com as cooperativas Médicas,
não pratica unicamente atos de
estudo,
aprimorando conhecimentos e, entre seus cooperados, auxílio, particularmente, na
aquisição de materiais e serviços. Vai mais além. Acrescente-se a prática comum de
contratos entre particulares estranhos à cooperativa, deixando, pois, à margem
seus objetivos superiores, para agir com interesse, atuando como verdadeira
empresa na venda de seus vitorioso planos de saúde, com ou sem carência,
dependendo do ajuste, baseado na riqueza do beneficiado, o que afasta a aplicação
do direito imunizatório.
Quanto aos fundos de pensão, decidiu o mesmo Supremo que, sendo
mantida por expressiva contribuição dos empregados, ao lado da parte satisfeita
pelos patrocinadores, não lhe assiste o direito ao reconhecimento da imunidade
tributária, por tratar de entidade fechada só prestando assistência aos seus
associados mediante contribuição financeira78.
Imóveis pertencentes a órgão de caixa de Previdência fechada que, como
se verifica no seu balanço geral do exercício e da gestão financeira, estão locados a
terceiro não gozam de imunidade. Ora, se tem alugueres a receber de determinado
imóvel e esse patrimônio esta usufruído por terceiro, não tem sentido a imunidade
porque, aí, a imunidade beneficiaria o inquilino e não o órgão possivelmente
contribuinte de jure ou beneficiado.
Quanto ao confisco, duplamente, o Texto Fundamental veda a utilização do
tributo com efeito confiscatório e qualquer forma de limitação ao tráfego,
excluindo, por óbvio, o pedágio, isto é, o tributo cobrado pelo direito de passagem
em via terrestre.
As formas de sanções políticas, muito comum no Brasil, também já formam
75 R.Esp. 3.211. PR – 2ª turma, STJ, rel. min. Ilmar Galvão.
76 Art. 5º, XVIII e § 2º do art.174, CF/88.
77 Art. 146, CF/88.
78 R. Ext. n. 1363321/210, rel. min. Octávio Gallotti.

rechaçadas pelos tribunais superiores do país, em suas diversas formas, sendo
vedada a apreensão de mercadorias, fechamento de sedes de comércios, bem como
outras restrições que a administração fiscal brasileira tentou implantar como forma
de pressão ao pagamento tributário.
Para o Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo 79”. E a
jurisprudência, sem discrepância, tem hospedado esse entendimento: é intolerável
e insuportável que a Fazenda Pública, sob vigência de um Estado democrático de
Direito, insista em cobrar tributos utilizando-se do método policialesco de
apreender mercadorias80.
Nesse sentido, a Fazenda Pública deve cobrar seus créditos pela via
regular, através da execução fiscal, sem impedir o trânsito ou a atividade do
contribuinte. Se deseja a recuperação da dívida, não conseguirá apreendendo o
resultado da atividade comercial, porque, ai, inviabiliza por completo o
empreendimento, trazendo mais problema do que solução.
Por igual, o mesmo Supremo determinou que “é inadmissível a interdição
de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança do tributo 81, nem “é
lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades
profissionais82. Isso, porque qualquer restrição ou limitação à atividade comercial
do contribuinte viola fundamentalmente, a garantia constitucional da liberdade de
trabalho83.
Nessa mesma linha, ao contribuinte em débito não é lícita a Secretaria da
Fazenda indeferir pedido de impressão de notas fiscais, quando o seu último bloco
está para esgotar e impedir que exerça suas atividades profissionais. E, pelo mesmo
fundamento, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma reiterada, há mais
de 30 anos, que o regime especial do imposto sobre circulação de mercadorias,
autorizado em lei estadual, impondo restrições ou limitações à atividade comercial
do contribuinte, viola garantia constitucional do contribuinte da liberdade de
trabalho, constituindo forma oblíqua de cobrança de tributos, assim execução
política, que a jurisprudência do Supremo sempre repeliu 84.
É evidente que neste rol repulsivo se incluem a famigerada pauta fiscal 85,
(estabelecimento de preços mínimos a serem praticadas) e as dificuldades
burocráticas como forma de cobrança indireta, como impedimentos de arquivar
atos societários na Junta Comercial por débito tributário ou mesmo monitoramento
fiscal, a qualquer título.
Vários outros problemas relacionados com o propósito de arrecadar mais
devem ser examinados. A partir desse objetivo, como deformação, desatendeu-se
ao princípio da reserva legal. Não basta que o tributo seja instituído em lei. É
necessário que esta lei se compatibilize com o que preconiza o Texto Maior. Aliás,
79 Súmula n.º 323.
80 Ap. civil, n.º 00.68873-3-TJCe, rel. Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra.
81 Súmula n.º 70, STF.
82 Súmula n.º 547, STF.
83 Art. 5º, XIII CF/88.
84 Schubert de Farias Machado, Monitoramento Fiscal, artigo, Diário do Nordeste, edição de 14/03/98, idéias,
p.2.
85 A pauta fiscal que estabelece preços a serem praticados soterra princípio constitucional da livre concorrência.

por natureza, a Constituição é a primeira lei positiva. Dela decorre a condição de
constitucionalidade a que estão sujeitos todos os atos estatais. Nenhum destes vale
se não estiver, formal e materialmente, de conformidade com a Constituição,
devido a sua supremacia inquestionável.
É o caso da cobrança de Taxas com base de cálculo que já tenha servido
para a incidência de impostos. E a lei ordinária tributária possui outros limites: não
pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de instituições, conceitos e formas
de Direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição
Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas Leis orgânicas do Distrito Federal
e municípios para definir ou limitar competências tributárias 86.
Retomando o princípio da legalidade, uma das limitações mais explícitas,
consiste na obrigação prévia de que, antes de se instituir um tributo por lei
ordinária, o perfil deste modelo deve ser traçado na lei complementar, por ter essa
modalidade caráter de lei nacional.
A rigor, a lei complementar surgiu, no panorama jurídico brasileiro, na
Constituição de 1891, cujo desenho funcional é, guardadas as distâncias do tempo,
basicamente o mesmo de hoje. Mas, foi com a Emenda Constitucional n.º 04,
instituidora do regime parlamentarista, que a lei complementar obteve melhor
contorno de seu conceito formal, adquirindo superioridade em relação as outras
leis. Assim, enquanto a primeira Constituição republicana determinava que
competia ao Congresso “decretar as leis orgânicas para a execução completa da
Constituição”87, a Organização Parlamentar de 1961 reservava a lei complementar a
mesma função de completar desde que essa norma fosse votada nas duas casas do
Congresso Nacional, pela maioria absoluta88.
Desses dois marcos definidores da matéria e do aspecto formal, firma-se o
localismo desta preciosa espécime como algo intercalado, dado ao seu caráter de
complemento, intermediando a Constituição e a lei ordinária, isso porque
determinadas matérias não poderiam, como não podem, ser submetidas à rigidez
constitucional, nem a fragilidade do legislador ordinário, sem uma prévia
orientação normativa.
Normalmente, a lei complementar não passa de uma lex legum, isto é, lei
sobre lei, ou, se preferem, norma orientadora de outra norma. É, portanto, norma
integradora do Texto Magno que, entre outras funções, orienta, com força
vinculante, o trabalho legislativo ordinário 89. Quer dizer: o alvo da lei
complementar é o legislador tendo em vista a sua produção. Tanto isso é verdade
que a atual Constituição de 1988 determina que “lei complementar disporá sobre
elaboração, redação e consolidação das Leis” 90. Aliás, a Lei Complementar 95, de
26 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis.
Pacífico a superioridade hierárquica da lei complementar, em relação as
86 Cf. o art. 110, CTN.
87 Art.34, n.º34.
88 Art. 22, EC n.º 04/61.
89 Antonio Carlos R. do Amaral, Lei Complementar, Curso de Direito Tributário. Vol. I, org. por Ives Gandra,
p.92.
90 § único do Art.59.

outras modalidades, devido a sua posição, efeito, e, sobretudo, seu aspecto
formal91. Todavia, surge uma questão quanto ao seu aspecto material. O problema
começa com a demarcação do traço individualizante da lei complementar: o fato
de que só poder tratar de matérias expressamente estabelecidas pela Constituição
como sendo próprias dessas espécies normativas.
A partir, daí, a doutrina tem afirmado que a Lei Complementar fora de seu
campo específico não seria propriamente lei complementar, mas, sim, lei ordinária.
Posto o problema nestes termos, “se lei complementar regular matéria fora dos
parâmetros constitucionais, terá, nesse caso, apesar do nomen iuris que lhe foi
atribuído, eficácia de lei ordinária, podendo, consequentemente, por esta última
ser alterada ou revogada”92.
Discrepa a doutrina mais atual ao anotar que tal entendimento desprestigia
a lei complementar, notadamente, quanto ao seu aspecto formal. Ora, se a Lei
Complementar, requer para a sua aprovação maioria absoluta e votação em duas
casas, não deixará de ser lei complementar, à luz do Texto Magno de 88, apenas
por questões materiais.
Para o professor Hugo de Brito Machado não há na vigente Constituição
qualquer norma, ou princípio, que expressa ou implicitamente autorize a conclusão
de que a lei complementar somente pode cuidar das matérias a estas reservadas
pela Constituição. Existem, é certo, dispositivos que tornam determinadas matérias
privativas de lei complementar, o que é coisa rigorosamente diversa. E, a doutrina
segundo a qual a lei complementar, naquilo em que cuida de matérias a ela não
reservadas pela Constituição, pode ser alterada por lei ordinária, amesquinha o
princípio da segurança jurídica, na medida em que o campo das matérias atribuídas
pela Constituição à lei complementar é impreciso93.
É importante anotar que, na maioria dos casos, a lei complementar não é
auto-executável dado ao seu caráter orgânico, complementar, aplicativo ou
didático. No entanto, também foi atribuída a lei complementar a função de
instituir alguns tributos, como os empréstimos compulsórios e as contribuições
sociais. Aí, temos duas modalidades de lei complementar: uma, estabelecendo
orientação normativa ou diretiva subordinante, irradiando comandos maiores, a
serem seguidos pelo legislador ordinário; outra, tendo a força criadora, sem o
caráter eminentemente pedagógico, na certeza de que esse veículo poderá instituir
ou aumentar tributos, mas dentro de uma perspectiva também superior.
E qual a lei complementar que estamos a referir no campo da limitação ao
Poder de Tributar?
É evidente que estamos cuidando da primeira modalidade, isto é, normas
para a produção das normas tributárias federais, estaduais e municipais de sorte a
orientar a conduta da administração pública, na execução de qualquer lei
tributária, para o exegese da legislação tributária em geral, seja no âmbito do
executivo, seja no Judiciário”, formando “uma armadura e um escudo para o
contribuinte.
91 Art. 69, CF/88.
92 Antonio Carlos, ob. cit. p. 95.
93 Posição Hierárquica da Lei Complementar, ob. cit. p p.104-106.

Quer dizer: o enfoque é dirigido para as normas sobre como fazer normas,
portanto, normas que não criam tributos, mas oferecem, em um grau de abstração,
muito maior, as coordenadas as quais vinculam o legislador comum, donde se
evidencia por essa função matricial, mais ainda, a sua superioridade em relação à
lei menor.
José Afonso da Silva acredita ser desnecessário, em parte, o perfil de
limitações do Poder de Tributar traçado pela lei complementar em virtude dos
princípios diversos que o constituinte instituiu em matéria tributária. É que o texto
Magno, diante da enunciação dos princípios, já estabelece a limitação. “Tais
princípios, são plenamente eficazes, no sentido de não dependerem daquela lei
complementar para a sua incidência direta e imediata aos casos ocorrentes”,
defende. “A lei complementar poderá apenas estabelecer restrições à sua eficácia
e aplicabilidade; no caso, não será rigorosamente lei complementar, pois não
integra a eficácia das normas que contém aqueles princípios; ao contrário será lei
restritiva de eficácia e aplicabilidade de referidas normas, que, por isso, se
transformaram em verdadeiras normas de eficácia contida”94.
Isolada essa abstração superior, o constituinte de 88, entre outros tributos,
como exemplo histórico de excesso fiscal brasileiro, criou o adicional sobre o
imposto de renda e imposto sobre venda a varejos de combustíveis líquidos e
gasosos. Constitucionalmente era indiscutível o nascimento destes dois tributos,
somando-se à nossa abusiva espécies, pesando ainda mais carga tributária. Todavia,
antes da iniciativa legal ordinária, deveriam ter sido instituídos uniformemente
pela lei complementar, pois segundo determina o art.146 da Constituição Federal,
essa complementação constitucional determina o fato gerador e a base de cálculo,
além de oferecer, por isso mesmo e devido ao caráter da norma nacional,
sistematização uniforme.
Efetivamente, as leis de um modo geral e as Constituições dos Estados de
uma Federação não podem conter, em momento algum, normas violadoras dos
preceitos maiores, integrantes da Constituição Federal. “Destarte, também entre
nós, há o controle da constitucionalidade das Constituições Estaduais,
hierarquicamente inferiores à Superlei”95.
Na verdade, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis
que adotarem, observados, no entanto, os princípios da Constituição Federal. Essa
é a máxima inafástavel. Isso está relacionado com a hierarquia das leis, conferindo
à Constituição Federal a posição mais alta. Essa supremacia importa em duplo
aspecto. No primeiro, o aspecto material, “não é lícito a qualquer poder por ela
constituído exigir alguma coisa que não se coadune com o Direito fixado na
Constituição. O conteúdo, seja de uma lei estabelecida pelo Poder Legislativo, seja
de um ato qualquer de qualquer dos Poderes, não pode contrariar o das normas
constitucionais”. No segundo, o aspecto formal “fixa a organização, quer dizer, a
estrutura, a composição, as atribuições, o procedimento dos Poderes – os órgãos
superiores do Poder. Estes nada podem senão pelo modo que prevê a Constituição”.
Em síntese, todos os Poderes, qualquer que seja a sua natureza, “são assim
constituídos por ela”96.
94 Curso de Direito Constitucional Positivo, p.594.
95 Palhares M. Reis, O Controle da Constitucionalidade das Leis na Constituição de 1988, RIL. nº115, p. 159.
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Segundo as Constituição Federais, reforçando ao que foi exposto, ensina o
professor Antonio Manoel Gonçalez que
“todo tributo, de qualquer
espécie(impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e
empréstimos compulsórios), sem nenhuma exceção, deverá, antes de sua
instituição por lei ordinária, estar descrito em lei complementar. Ainda sobre o
art.146, da Constituição de 88, leciona o professor Ives Gandra da Silva Martins:
“por ele, todos os tributos devem ter sua definição prévia estipulada por lei
complementar. Não há lei ordinária instituidora de um novo tributo, qualquer que
seja a espécie, que não deva ter sua prévia escultura legislativa esculpida em lei
complementar. O constituinte foi claro ao dizer que a definição é necessária para
todas as espécies, sem qualquer exceção”. Daí, “não observada a vontade do
constituinte, conforme dispõe o art.146, da CF, estaremos diante de vício
insanável.”97.
O que aconteceu, na realidade, foi que tanto os Estados brasileiros, como
os seus municípios, cuidaram sem perda de tempo em instituir tais tributos. No
entanto, em decorrência das divergências entre diversos diplomas,
particularmente, quanto a definição da hipótese de incidência, o Supremo Tribunal
Federal acolheu a argüição de inconstitucionalidade, ao considerar necessária a
edição de uma lei complementar da união, na qual seriam unificados em toda
federação.
Ora, se é a lei complementar que estabelece as diretrizes da matéria
tributária, com a tríplice função, ou seja, a de estabelecer normas gerais 98,
eliminar conflitos de competência e regular as limitações ao Poder de Tributar, não
é lícito que diploma inferior se assenhore dessa faculdade indelegável.
Em resumo, a lei complementar tem campo próprio de atuação.
Normalmente, é a Constituição que reserva esse campo específico. Não é dessa
reserva, todavia, quem emana sua superioridade hierárquica, porém, em razão dos
requisitos formais para a sua aprovação.
Ainda como segurança e limitação ao Poder de tributar, em atenção a
legalidade, a Constituição Federal determina que, qualquer anistia, ou remissão
que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através
de lei específica, federal, estadual ou municipal. Portanto, a Constituição Federal
proíbe que lei genérica e ampla possa conceder remissão ou anistia tributária,
devido as especificidades e adequação de fatos e situações particulares que
ensejam a excepcional renúncia tributária.
A Jurisprudência do Supremo, proclamando este princípio, declarou a
inconstitucionalidade de decreto concessivo de isenção sem base em Lei 99. E não é
só. Pela mesma orientação, é inconstitucional, por exemplo, o art.37, da ADCT, da
Constituição Estadual de 1989, que anistiou, em dado lapso temporal, diversas
obrigações acessórias decorrentes do ICMS cearense.

97 Curso de Direito Tributário, coordenador por Ives Gandra da Silva Martins, p.219.
98 Segundo a Constituição, nestas normas gerais estão incluídas a definição do tributo (e de suas espécies), fato
gerador base de cálculo e contribuinte.
99 Baleeiro, ob. cit., p.520.

Realmente, se o constituinte de 1988 firmou pela proibição de lei genérica
e ampla no deferimento de remissão ou anistia, não poderia, em escala inferior, a
Carta Estadual estabelecer o favor, por ela mesmo, quando a ordem seria por lei
ordinária específica, a menos que se queiram estragos e ofensas aos arts. 25,
61,§1º, II, b do Art.150 e seu § 6º, todos do Texto Fundamental.
Em conclusão, o Estado, como somatório de todos os interesses privados na
própria tarefa de prestar o bem comum, possui um instrumental jurídico-material
mais agressivo do que aquele que dispõe os particulares. E para compensar essa
agressividade é que existem as limitações do Poder de Tributar como forma de
mandamentos e princípios, os quais constroem uma armadura e escudo jurídico, em
atenção aos contribuintes, e, ao mesmo tempo, moldura ação e a conduta da
Administração pública. Afinal, como já reportou o Supremo Tribunal Federal, “no
embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge como
insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem
respeitados pelo primeiro”100.
5. Confisco:o Efeito Confiscatório.
O tema que se propõe estudar, mesmo no Brasil, poderia assumir conotação
meramente histórica e descritiva101. Essa possibilidade se constata em face da
inexistência de algo em concreto, em nível de prática jurisprudencial, e até seria
razoável se assim permanecesse. Afinal, parece inconcebível que no mundo
civilizado, calcado no Estado Democrático e de Direito, ainda se admitam posturas
confiscatórias – assemelhadas com métodos que atentaram contra os Direitos
Humanos – caracterizadoras, portanto, de regimes totalitários, bárbaros e de
exceções.
Sucede que vivemos em um país marcado por carências básicas, as quais
inviabilizam uma vida minimamente digna à população, ao lado de uma das maiores
concentrações de renda do mundo, não fosse, ainda, possuidor de um alentador
número de tributos, cuja voracidade fiscal cria ambiente para uma verdadeira
“selva tributária”.
Contraditoriamente, o Estado, para investir – reiniciar a retomada do
desenvolvimento, regressando às atividades econômicas, estimulando-as, criando
emprego e rendas – e atender as suas obrigações particulares, cumprir metas e
planos, pagar empréstimos externos, proceder ajustes fiscais, contemplar gastos
com má gestão do dinheiro público -- acaba penalizando, diante dessa busca
incessante de receitas, a sociedade inteira.
Diante dessa realidade que já não se receia, com o aumento de alíquotas,
criação de novos impostos e ampliação do universo de contribuição, muitos
organismos e contribuintes passaram a reclamar da insuportável carga, inclusive,
agravada bastante com o problema de "deficit" da previdência social clamando por
justiça fiscal, ao mesmo tempo que questionaram a idoneidade da aplicação
eficiente desses resultados, instância de legitimidade e de bons propósitos, além de
outros pontos metajurídicos.
100 Do R. Ext. 172058-1-SC. STF, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio.
101 Trabalho nosso publicado pela Revista Tributo, ano II, n° 2, 2001.

Resolvemos tão-somente abrir o debate, colocando o tema, situando-o em
seu lugar, procedendo a uma possível divisão e, por fim, avaliando a realidade
confiscatória, em trabalho jurídico.
Certamente, por seu caráter violento e bárbaro, dentro de uma civilização
guiada pelo Estado de Direito, ainda que seja tormentoso o conceito exato de
confisco, não haverá dificuldade em situar sua posição, se encarado como modelo
de hiper tributação, onerosamente penalizante, no pólo extremo da
intributabilidade102, guiado pelos conceitos de mínimos sociais.
É verdade que não existe na jurisprudência, ou diante do caso concreto, o
conhecimento de um percentual, a partir do qual passaria a tributação ser
considerada confiscatória. Todavia, embora ocorra tal dificuldade conceitual, podese considerar como confiscatório o tributo que atinja o contribuinte de tal sorte
que venha a violar seu direito de propriedade, alcançando sua riqueza particular,
sem a correspondente indenização, ou compensação, pelo alcance ou exacerbação
exagerada.
Diante desse parâmetro, deve ser apurada não a ideia isolada do confisco,
considerada em si mesma, mas, o seu efeito, a sua consequência. Assim, importa
aquilatar o alcance do tributo, seu peso e, sobretudo, seu reflexo assomado à carga
tributária. Aliás, nessa direção, é que o Texto Magno modela a proibição:
“utilização do tributo com efeito de confisco”.
É notório que a compreensão teórica do problema e dos que estudam a
questão não parece insolúvel. Contudo, “a aplicação prática das idéias é que
dificulta a solução, porque não é simples afirmar até onde ou até que grau não se
afigura o confisco103”. Então, o problema consiste na identificação de tetos
tributários, ou seja, “na fixação de limites, excedidos os quais, esses objetivos
prometidos pela Constituição, estariam irredutivelmente feridos. Tribunais
estrangeiros já se inclinaram por critérios empíricos, como o de 33% da renda,
adotado pela Suprema Corte Argentina. Mas esse problema é fundamentalmente
econômico104”
Em verdade, confisco não se define por uma porcentagem, a partir da qual
se possa identificar o efeito ou a conseqüência consficatória, porém, pela carga
tributária que, sem motivo ou justificação, se torna pesada demais para o
contribuinte. Como leciona Ives Gandra: “entendo que, sempre que a tributação
agregada retire a capacidade de o contribuinte se sustentar e se desenvolver
(ganhos para as suas necessidades essenciais e ganhos a mais do que estas
necessidades para reinvestir ou se desenvolver), estar-se-á perante o confisco 105”
Tecnicamente, tributo com efeito confiscatório é aquele que, por ser
oneroso, batendo no bolso do contribuinte como penalidade, acaba por esgotar sua
riqueza, comprometendo rendas e valores, dentro de um comportamento
impositivo que fere profundamente o princípio constitucional de sua capacidade
contributiva.
102 É expressamente vedada a tributação de contribuintes cujos recursos mal atendem às necessidades básicas,
vivendo no limiar de sua sobrevivência, mas, ao adquirirem uma caixa de fósforo, pagam impostos indiretos.
103 Tubinambá M. C. do Nascimento, Da Tributação e do Orçamento e a Nova Constituição, p. 82.
104 Aliomar Baleeiro, Limitações ao Poder de Tributar, p. 240.
105 Sistema Tributário Constitucional, in Curso de Direito Tributário, vol.1, p. 37.

Em síntese, como leciona Barbosa Nogueira, “podemos fixar que perante ao
Direito tributário, a transferência para o Tesouro Público, do total ou de parte do
patrimônio do indivíduo, sem base legal, constituía figura constitucionalmente
proibida, a que se dá o nomen juris confisco106”.
A questão é que a inexistência de base legal - significando, aqui, a
ilegitimidade da exacerbação tributária - só será preenchida por intermédio de
conceitos e parâmetros de valor numérico, de um percentual viável, seja contábil,
econômico, ou financeiro.
Segundo informa a doutrina, a utilização do tributo para o confisco pode
significar a perda total de todo o bem e, por isso, está vedado, como também está
vedado o tributo confiscatório que, por se caracterizar como excessivo, significa
perda parcial de bens. Assim, o confisco se caracteriza efetivamente quando
corresponder à perda total ou parcial. O confisco, por isso, pode se caracterizar
pela carga tributária insuportável.
É preciso destacar que somente em caso de perdas ocasionadas aos cofres
públicos, pela sonegação, por fraude, por conluio, ou qualquer outra forma
criminosa, é permitido o exercício consficatório, inclusive, com perda total da
propriedade ou riqueza.
Literalmente, as leis estabelecem e perda das mercadorias
contrabandiadas e das embarcações utilizadas para o contrabando, das armas e
instrumento do crime, e de bens por danos causados ao erário ou no caso de
enriquecimento ilícito no exercício de funções da administração pública direta e
indireta.
A expropriação de glebas nas quais se localizam culturas ilegais de plantas
psicotrópicas, é outro exemplo de perda total de bens. E “embora se refira a
expropriação, é na realidade, segundo entendemos, verdadeiro caso de confisco e
não de desapropriação107”
Ainda que não tenhamos o espírito belicoso, durante a guerra, é legal o
procedimento de confisco de bens e utensílios do inimigo no território nacional.
Duas observações devem ser consignadas. A primeira é que o confisco com
a perda total dos bens, quando permitido e plenamente justificado, possui natureza
extrafiscal, portanto, não tem cunho tributário, por ser crime. A segunda é que, em
matéria fiscal, nem sempre há uma ação ilícita do contribuinte, como pode ocorrer
com o planejamento fiscal, quando elege gravame menos oneroso, sob o ponto de
vista tributário, entre diversos atos e instrumentos jurídicos, desde que essa
escolha não vulnere a lei.
Seja como for, dentro da relação jurídica tributária, tanto é confisco a
tributação que absorve a totalidade do bem tributado como qualquer parcela que
exceda a medida fixada legalmente, "pois o excedente ao legal será uma
confiscação” , isto é, “cobrança sem legitimação108”
106 Ruy, Direito Tributário Aplicado e Comparado, p. 161.
107 José C. de Moraes Salles, A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, p. 46.
108 Ruy B. Nogueira, ob. cit. p. 161.

É evidente que nos interessa mais de perto o estudo do confisco parcial,
posto que a confiscação total , como foi dito, além de ser plenamente justificada,
como forma de recuperação da riqueza subtraída por formas criminosas, não tem
natureza tributária. Aliás, o que a lei sempre proibiu foi a pena de confisco, jamais
condenou perdimentos dos instrumentos do crime.
No plano prático, não é o tributo, considerado isoladamente, que vai
obnubilar a capacidade contributiva, porém, a concorrência com outros tributos,
impostos e contribuições, na mesma base de rendimentos, de um único mesmo
contribuinte, sabendo-se, de antemão, sua exagerada participação, cota maior de
sacrifício e solidariedade, para a formação da receita pública a ser gerida em sua
função, portanto, em benefício do povo.
Efetivamente, o confisco não é examinado “a partir de cada tributo, mas
da universalidade de toda a carga tributária incidente sobre um único
contribuinte”. Quer dizer: “Se a soma dos diversos tributos incidentes representam
carga que impeça o pagador de tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á
perante a carga geral confiscatória, razão pela qual todo sistema terá que ser
revisto, mas principalmente aquele tributo que, quando criado, ultrapasse o limite
da capacidade contributiva do cidadão109
É necessário destacar que o Estado não é um fim em si mesmo, apesar de
seus pesados ônus. Justamente por reconhecer a propriedade alheia, os direitos
individuais, a livre iniciativa e os diversos princípios e limitações constitucionais
albergados aos cidadãos, sua administração não pode e nem deve impor o que mais
lhe convier, penalizando jurisdicionados. Aliás, “ao Estado caberia assegurar a
efetividade prática do Direito”, em vista de um Direito de obrigação da sociedade
para com o indivíduo” e, por sua vez, um “Direito do Estado para com os seus
membros110”
Voltando à prática, cabe uma pergunta: quem vai identificar e controlar a
exacerbada cobrança ou exação tributária?
De início, ficou evidente que essa avaliação caberá à justiça. Nesta
incumbência, ganhou o Poder Judiciário, diante de diversas regras e princípios
constitucionais específicos, a avaliação e o controle da voracidade fiscal do
governo, ficando a operacionalidade dessa verificação certamente a depender de
provocação dos interessados e da independência e, muitas vezes, coragem dos
magistrados.
Quanto a esse controle operacionado por juízes independentes, não creio
que o reconhecimento da apreensão de parcela da riqueza em proveito do fisco,
sem critério justo, comum em outras nações intolerantes e Estados bárbaros, possa
compor desafio ao ponto de desencadear decisões de caráter político-ideológico,
simplesmente pela concretude da situação de fato, sendo razoável avaliar
objetivamente quando a tributação está confiscando contribuintes.
A realidade do tributo com efeito de confisco, ao proceder sua avaliação e
controle, se evidencia pelo aniquilamento de diversos direitos e garantias
109 Ives Granda, ob. cit. p. 37.
110 Régis Frota, Teoria Econômica e Direito, p. 27.

constitucionais. A rigor, a confiscação:
1. Pisoteia o Direito de Propriedade;
2. Ofende o princípio da capacidade contributiva;
3. Formula bases de uma tributação ilegítima.
Efetivamente, ensina Hugo de Brito Machado: “a Constituição em vigor
evitou controvérsias a respeito da questão de saber se a garantia do direito de
propriedade estaria ou não, preservada, pelo fato de serem os tributos instituídos
por lei”. E mais: “saber se a adoção do regime da livre empresa implica realmente,
como sustentamos, uma implícita proibição ao tributo confiscatório, quando a
certeza é que o tributo com efeito confiscatório, no regime da vigente constituição,
está proibido sob todos os aspectos, seja qual for a interpretação adotada para os
dispositivos pertinentes ao direito de propriedade (art. 5º, item XXII) e ao regime
econômico prevalece (art. 170º, item II e IV). O disposto em seu art. 150º , item IV,
não permite dúvidas a este respeito111”
A garantia do Direito a Propriedade é regra e poderá ser oposta, a qualquer
tempo, contra a tributação ilegal ou arbitrária 112 É certo que o tributo, de algum
modo, esgarça o Direito de Propriedade. Todavia, “na medida em que o Direito de
propriedade é constitucionalmente protegido, o tributo só será válido se, também
ele deitar raízes na Constituição113”.
Por outra via, avalia-se o efeito confiscatório através da capacidade
contributiva. Na verdade, o princípio constitucional que veda o confisco deriva da
idéia da referida capacidade. Isto porque, explica Maurício Conti, “ao assumir
caráter consficatório, o tributo estará atingindo valor que excede a capacidade
contributiva. Poderá até o indivíduo dispor de recurso com os quais tenha
possibilidade de arcar com o ônus fiscal”. Contudo, não terá capacidade
contributiva, em razão da ilegitimidade de que se revestirá a imposição, que atinge
seu direito de propriedade114
Sem descer a um conceito mais delineado, capacidade contributiva, grosso
modo, diz respeito à riqueza que o contribuinte dispõe para cumprir determinada
prestação de natureza tributária.
Domingos de Oliveira divide esse princípio em dois sentidos: um objetivo ou
absoluto e outro subjetivo ou relativo. Explica: no primeiro caso, capacidade
contributiva significa a existência de uma riqueza apta a ser tributada (capacidade
contributiva como pressuposto da tributação); enquanto no segundo, a parcela
dessa riqueza que será objeto da tributação em face de condições individuais
(capacidade contributiva como critério de graduação e limite do tributo) 115
Outra forma de controle consiste em saber se a imposição, isolada ou em
seu conjunto, obedece as bases da tributação legítima ou foge da idéia da limitação
111 Apud nosso Confisco: o Efeito Confiscatório, in Revista Tributo, p.126.
112 Yoshiara Ichiharas, Direito Tributário na Nova Constituição, p. 47.
113 Roque Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 210.
114 Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade, p. 55.
115 Apud José M. Conti, Princípios Tributários, ob. cit. p. 33.

da alíquota, quando há uma estruturação legal do elemento quantitativo, fixado em
lei, informada pela tradição e, por isso, revestida de pura legitimidade.
É perfeitamente possível, com base nesta estruturação, seja de forma
indireta (por intermédio dos princípios) ou diretamente, através da indicação de
determinadas alíquotas para certos impostos, se verificar e aferir o início do
pisoteamento ou ferição aos diversos direitos consagrados consituticionalmente ao
contribuinte e cidadão.
Não é outro o ensinamento pragmático de Erhest Blumenstein, ao avisar
que a Constituição Federal da Suíça prescreve ser a tributação cantonal da
indústria e do comércio informada pela estruturação do elemento quantitativo e,
efetivamente, essa estruturação não poderá restringir o princípio de liberdade do
exercício do comércio e da indústria116
Encerro esse tema, à luz desse pensamento, observando que todo problema
do confisco a ser equacionado no Brasil reside na carência completa de um modelo
estrutural qualitativo a disciplinar ou mesmo civilizar a imposição tributária.
6. Tributação e o Mito da Rejeição Social.
A evidente exploração que os contribuintes de um modo geral estão
sujeitos, os vultosos desvios de dinheiro público para os quais sempre houve
recursos disponíveis, a péssima aplicação de parcelas significativas, mediante
desperdícios de toda sorte, além do disfarce tributário, trocando nomes e espécies,
violando princípios, em confronto com o sistema rígido, dentro do modelo da
legalidade amarrada – tudo que estiver gravado na norma é permitido ao fisco e
nada obriga ao contribuinte se não estiver na lei – pensou-se na compreensão do
tributo como verdadeira norma de rejeição social.
É possível deitar algumas raízes históricas sobre essa rejeição, começando
na Idade Média, modelo de uma tributação profundamente opressiva e autoritária,
momento em que o fisco, juntamente com os cavaleiros do rei, procedia o
desmonte, fincando os ferros, os brasões e as bandeiras, significando que aquela
propriedade, escolhida discricionariamente, estaria sendo objeto de uma
investigação, o que representava que ela seria logo mais confiscada, no todo ou
em parte, com o perdimento de rendas in natura e outros utensílios, devido aos
atrasos no pagamento de tributos, ou em decorrência de perseguição política.
Não é sem razão que Gandra da Silva Martins, certamente lastrado em boa
doutrina alienígena, defende essa idéia de norma de rejeição social, que bem
poderia resvalar para a desobediência fiscal, ao justificar o fato dos contribuintes
de todos os espaços geográficos sempre, ou quase sempre, pagam mais impostos do
que deveriam pagar para sustentar um governo naquilo que retorna à comunidade
em nível de serviços públicos, mas, também para sustentar os desperdícios, as
mordomias, o empreguismo dos detentores do poder, no que conclui que esta
realidade é maior ou menor, conforme o período histórico ou espaço geográfico,
mas é, desgraçadamente, comum a todos os governos 117.
É certo que o Estado precisa de recursos financeiros para cumprir suas
finalidades coletivas, funções que lhe compete, que lhe são atribuídas pela
116 Ruy B. Nogueira, ob. cit. pp. 359-360
117 Curso de Direito Tributário, vol. I. Cejup, 1994, p.20

sociedade, de maneira direta ou extraordinária. No entanto, necessita de estreitos
limites, pois nos sistemas republicanos o poder público tende a aumentar e variar
os tributos porque os políticos e os governantes querem fazer mais coisas pelos
governados para serem “mostráveis”, emprestar a marca de suas administrações, o
que, em direção contraditória, acaba sufocado aquele que seria supostamente
beneficiado.
A experiência brasileira, no entanto, tem demonstrado que não há, assim,
uma rejeição de sorte a nortear uma norma de inconformidade civil, mais ou menos
agressiva, como ocorre com estados estrangeiros que possuem um sociedade mais
organizada, mesmo se tratando de uma tributação vária e extremamente onerosa.
Basta observarmos que o nosso povo é bastante flexível em referência a imposição
tributária, com certeza, uma das mais pesadas cargas do mundo, portanto,
suscetível a exposição continuada de sacrifícios118, como ocorreu no caso dos
empréstimos compulsórios do governo José Sarney, cuja devolução foi bastante
minimizada ( quase inexistente,
simbólica, recuperada em reduzido casos
pontuais) e do congelamento da poupança pública, no governo Fernando Collor, de
triste memória, momento em que as contas individuais sofreram inapeláveis
desgastes e significativas perdas financeiras, ou mesmo em decorrência ao alentado
número de impostos durante todos os governos.
Parece, então, que não haveria rejeição explícita, em outros contornos, se
o tributo estivesse esquadrinhado perfeitamente nas prescrições da lei, e nas
intenções verdadeiramente coletivas, o que autoriza-nos a defender que, ao
contrário de uma rejeição, há uma comovente solidariedade em torno de uma
tributação baseada em causa nobre, seja retirar o país de sua eternas crises
econômicas, ou para socorrer gabinetes internos, como ocorreu em 1993 com o
Imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira, criado para suplementar a saúde, porém, em decorrência da
quebra de seus objetivos originais, se afigurou como mais um imposto disfarçado,
ainda que tenha tempo demarcado de vigência, com a nova designação que se
impuseram de CPMF, aliás, recentemente revogado.
Igualmente, as reformas da previdência social ocorridas no final de 2003
também confirmam uma certa complacência. Não houve uma reação capaz de
modificar os verdadeiros objetivos do governo anterior e atual que eram objetivos
fiscais, os quais restaram por penalizar tributariamente os inativos e pensionistas.
José Carlos Tórtima rejeita também esta doutrina, ao lecionar que “a
teoria da norma de rejeição social, aventada por Ives Granda, peca, perdoe-nos a
franqueza, pelo inaceitável causuísmo de sua premissa, plasmada, como se viu, na
idéia de que o Poder Público sempre arrecada em demasia e gasta mal, o que,
felizmente, não é regra geral119”.
Por outro lado, a expressão “norma de rejeição social” tem justificado a
existência da sanção tributária. Aderson Furlan, José Antônio Sarvis e Carion Ribeiro
118 Essa exposição continuada de sacrifícios também podem ser representada pelos diversos planos econômicos,
como o que impôs tabelamento de preços, aliquotas maiores de tribtos, retiradas de deduções, novas moedas,
além de uma imposição tributária via resolução MP e até emendas constitucionais, sempre retirando direitos.
119 Despenalização do Delito Fiscal, in Sanções Penais Tributárias, coordenado pelo prof. Hugo de Brito, p.
481.

dos Santos defendem essa idéia120. Mas a sanção não advém dessa rejeição. Ela é a
face marcante de qualquer norma jurídica, cuida-se do “remédio heroico”, a que se
refere Haesaert, apenas ministrado excepcionalmente quando o Direito se encontra
doente, ou seja, no caso em que sua função normal, que consiste em realizar sua
ordem característica, está perturbada121”.
Se não existe exatamente essa norma de rejeição social, pelo menos com
repercussão entre cidadãos e contribuintes brasileiros , encontramos diversas
formas de evasão – não pagamento puro e simples, abandono da atividade ou
emprego de meios ilícitos -- e elisão, entre elas, a discussão do tributo perante os
tribunais, como fenômenos decorrentes dos efeitos da alta carga das receitas
derivadas da tributação.
Volvendo a questão da evasão fiscal, no intuito de fornecer subsídios para
um possível reforma no sistema tributário, Conrado Schuler lista dezenas de causa
deste descumprimento, a começar pelo peso exagerado dos encargos tributários
com que as Fazendas federal, estaduais e municipais – inclusive suas autarquias e
outros organismos autônomos – exploram os cidadãos e as empresas, até
disfarçando impostos sob os nomes de taxas, contribuições e serviços, inclusive sem
criação em lei formal e cometendo também outras inconstitucionalidades, mas as
deslealdades e desonestidades contra os contribuintes são perpetrados na certeza
de que a maioria não recorre ao Judiciário 122.
Mais recentemente, o professor Antônio Carlos Martins de Mello também
realizou a mesma tarefa, lecionando que “nos EEUU -- nosso paradigma e projeto
dos desejos da elite nacional, inclusive porque lá se empregam corretamente os
recursos arrecadados – pagam-se, dizem-me, apenas seis tributos (que poderiam
chamar-se IPTU, IRPF, IRPJ; Previdência -- 30%: 15% do empregador + 15% do
empregado; IPVA; Taxa estadual -–Flórida de 7%) no Brasil a coisa é diferente e
embasbaca qualquer contador, como cerca de70 itens em cima do contribuinte123”.
Ninguém ousa desconhecer que as relações estabelecidas entre o fisco e o
contribuinte-cidadão têm sido marcadas por antagonismos, conflitos e
insatisfações, não só por que o a tributação tem sido perversa e socialmente
injusta, mas também por sua composição complexa que compromete a arrecadação
baseada nos os princípios de comodidade e simplificação.
Para conter essas tensões, a maneira de dique, muitos estudiosos apontam
para uma mediação a partir de uma possível “fiscalidade participativa dentro de
uma proposta de cidadania fiscal 124. A idéia tem sustentabilidade: como o sistema
tributário brasileiro, além de possuir elevada carga de tributos, se caracteriza pela
complexidade de leis e procedimentos, muito dessas insatisfações poderiam ser
amenizadas se houvesse maior participação na discussão sobre as questões fiscais, a
fim de que se viabilize uma melhor absorção, recepção ou compreensão tributária
de cidadania fiscal.
120 Denúncia Espontânea da Infração no Direito Tributário Brasileiro, ver Sanções Administrativas Tributárias,
p. 15, e Sanções Penais Tributárias, ver também Sanções Penais Tributárias, p. 134, todas coordenadas pelo prof.
Hugo de Brito Machado.
121 Arnaldo Vasconcelos, Teoria Geral do Direito, Teoria da Norma Jurídica, p. 75.
122 Análise das Propostas de Reforma Tributária, Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, n 125, p.
268.
123 Das Sanções Penais Tributárias, in Sanções Penais Tributárias, Hugo de Brito Machado, p-p. 101-102.
124 Cf. artigo de José Joaquim Neto Cisne, Proposta de Cidadania Fiscal, O Povo, edição de 28/9/2002, p. 07

7.As Contribuições Sociais: um Setor à Parte.
Analistas do Direito Público, conforme destacamos em estudo 125, têm
constatado que os Estados Latino-americanos freqüentemente intervêm em suas
economias pelas mais variadas formas e maneiras, se utilizando dos mais diversos
instrumentos jurídicos, entre os quais, se apresentando como o mais poderoso, a
tributação, oportunidade em que os executivos destes governos -- muitos deles
caracterizados pelo conceito de democracia formal, agravados pela real situação
de serem unidades periféricas e de economia dependente -- extrapolam limites,
excedem a estruturação legal e, muitas vezes, disfarçam os tributos, promovendo
subversão e anarquia, cuja voracidade fiscal cria ambiente realmente desfavorável
a qualquer atividade formal.
Há que se constatar, não faz muito, lançando luzes sobre a
perspectiva histórica, que estes Estados passaram a enfrentar graves problemas
relacionados com a participação política e estabilidade econômica, não fosse
ainda uma gama de outras questões intricadas, algumas das quais ligadas até hoje a
dependência financeira externa, outras ligadas a problemas internos, como a
própria previdência nacional. Ontem, tínhamos um Estado simples com complexas
doutrinas de atuação; hoje temos uma doutrina de atuação simples para Estados
complexos, comparou Digo de Figueiredo Neto 126. O que ninguém pode ignorar é
que o Estado contemporâneo evoluiu de dimensão, trazendo, para si, inúmeras
responsabilidades, compromissos que vão desde o oferecimento e a prestação dos
serviços clássicos como saúde, segurança e educação, até os direitos mais novos
como saneamento, qualidade de vida, emprego, bem-estar social, direito ao verde
e proteção social.
Marcando o fim da era do “estado do bem estar social”, este
“novo leviatã”, de gigantesca dimensão, tornou-se pessoa estranha aos seus
integrantes, aos componentes da soma de todas as individualidades, agressivo,
bastante pragmático, obediente às normas do mercado global, um ente que
passou, inclusive, a se defender e se proteger de todas as demandas públicas
institucionalizadas na modernidade, o que, convenhamos, é uma distorção, para
ser mais exato, um distúrbio gravíssimo sob o ponto de vista das prioridades
coletivas. Afinal, para que serve o Estado? Ou, noutra linha de investigação, está a
serviço de quem127?
Quando se trata de contribuições sociais o assunto comporta um
número muito grande de tributos que o Estado criou para si e para outrem. Apenas
para exemplificar alguns modelos, temos: a contribuição social sobre o lucro; a
contribuição para financiamento da seguridade social; o percentual para o fundo de
garantia por tempo de serviço; a contribuição que remunera o salário-educação, o
fundo para a modernização e reaparelhamento e desenvolvimento do ensino
fundamental; a contribuição sobre a receita dos concursos de prognósticos; a
contribuição aos Conselhos Federais e Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia; a contribuição à Ordem dos Advogados do Brasil; a contribuição em
125 Contribuições Sociais, Parafiscalidade e Intervenção no Domínio Econômico – Caso de Desvio, in As
Contribuições no Sistema Tributário Brasileiro, Coordenado por Hugo de Brito Machado.
126 A Administração Pública no Estado Contemporâneo – Eficiência e Controle, Revista de Informação
Legislativa, Senado Federal, nº 117, p. 23
127 Durval Aires Filho, O mandado de Segurança em Matéria Eleitoral, p. 100

benefício de entidades privadas como o Serviço Nacional da Indústria, ou similares,
desde que vinculadas ao sistema sindical. Além disso, temos duas CIDEs.
Todavia, as posturas de desvio do Poder Público quando se trata de
parafiscalidade se localiza, hoje, mais profundamente no rico setor da seguridade
dos pobres, mais precisamente no desvio da destinação legal das contribuições
sociais para garantir o custeio da imensa rede de proteção, cujas políticas foram
implementadas no sentido de serem mesmo universalizadas, devido as brutais
desigualdades sociais, quando se vislumbra a injusta repartição de riqueza, as
grandes disparidades entre os pequenos e grandes salários, o desemprego, os
desfiliados do processo econômico e social.
Duas notas, no entanto, poderiam ser cunhadas, como rodapé, porque o
nosso objetivo é debater as contribuições sociais:
a) primeira: a inexistência de crise no setor, não fosse a distorção
empreendida pelo próprio governo, que teima em romper modelos
definidos e, bem assim, alterar o equilíbrio legal da organização. Se
houve uma época natural de prosperidade na rede de proteção social e,
hoje, uma depressão, aliás, muito apregoada pela mídia, isso só é
factível em decorrência de um construtivismo artificial. Aliás, apenas
para reforçar esta nota, segundo a professora Eli Gurgel Andrade, da
Univerdiade Federal de Minas Gerais, autora da tese “(Des)equilíbrio da
Previdência Social Brasileira”, foram, de fato, registrados quatro anos
de déficit no INSS: 1967, 1980, 1996 e 1999. Todavia, se as reservas dos
anos em que o Instituto era superavitário fossem mantidas e corrigidas
monetariamente, seus ativos teriam chegado facilmente em R$ 598
bilhões,
ou
seja,
uma
receita
tão
grandiosa
quanto
“dinossáurica”dizendo-se de passagem que o próprio governo admite
algo arrecadado em torno dos trezentos bilhões.
b) segunda: o interesse nessa depressão, o alarde na informação de
déficit, quem provavelmente retira resultado positivo com a edificação
deste caótico quadro e para onde remetem estes recursos. O professor
Hugo de Brito Machado observa que “é mais razoável acreditar-se que as
receitas desta (seguridade), arrecadada pelo Tesouro Nacional, sob as
vistas complacentes do Supremo Tribunal Federal, estejam sendo
desviadas para outras finalidades”128. Portanto, o próprio governo seria o
primeiro grande interessado, vez que se beneficiaria, ou se beneficia
mesmo, com os recursos da seguridade de que ele injustamente se
apropria.
Um dos outros endereços indicados pertence ao mundo do Poder
Invisível , algo que compete e disputa paralelamente, mas, sem transparência,
guardado em segredo, com duplicidade de atuação, comparado a uma poderosa
máquina. Como manifesta a Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições
Previdenciárias: “é razoável admitir que existe uma fantástica e invisível máquina
129

128 Curso de Direito Tributário, p. 313.
129 Segundo Bobbio, na sua obra O Futuro da Democracia, a extinção do poder invisível, conceito que ele mesmo
desenvolveu, é quinta promessa não cumprida pelos postulados democráticos.

diabólica pretendendo tirar proveito dessa confusão legislativa 130”.
Inacreditável, contudo, foi a obsessão do legislador em repetir e até
mesmo sobrepor dispositivos que tratam da coordenação, supervisão, fiscalização,
acompanhamento e controle, os quais serão realizados ora por órgão competente ou por
órgão regulador e fiscalizador, ora – pasmem! – por órgãos definidos expressamente como
Banco Central, Receita Federal e Ministério Público131.
Mais inacreditável, sobre o ponto de vista histórico, foi a edição da
Emenda Constitucional n°41, de 10 de dezembro de 2003, que, entre outras
providências, mandou estender a incidência da contribuição aos inativos e pensionistas,
independentemente de qualquer garantia constitucional. Logo aperfeiçoada pela
Emenda Constitucional n 42, de 19 de dezembro de 2003.
7.1. A Intervenção Permanente.
A interferência do Estado no domínio econômico decorre do fato de que
a riqueza não é intocável. Ela comporta e admite limitações ao seu uso e restrições
necessárias ao seu conteúdo em benefício da comunidade, do coletivo e do corpo social.
Daí, o Poder Público garante a propriedade, mas permite desapropriação e, além disso,
confere sobre ela uma função social. Assegura a liberdade de iniciativa, porém, no
interesse do desenvolvimento nacional e da justiça social, impõe a valorização do
trabalho, admite a possibilidade de coibir diretamente abusos do poder econômico, ao
mesmo tempo que impõe para si diversas limitações ao poder de tributar.
Existem várias formas de intervenção132, aqui, como proposta, vai nos
interessar o conceito de intervenção em sentido amplo e também indireto,
notadamente, no campo tributário. Certo de que as regras do sistema tributário
nacional estão baseados nos impostos, nas taxas, na contribuição de melhoria, nos
empréstimos compulsórios e nas contribuições, segundo anota Pereira Valadão o Estado
pode intervir no domínio econômico utilizando-se de qualquer destas espécies
tributárias133. Todavia, nesse processo de permeabilização, a própria inflação normativa,
por si só, cremos, já demonstra não só a intervenção estatal, mas igualmente a possível
distorção, partindo curiosamente para antinomia, conflito e ilicitude.
É evidente que a possibilidade de intervenção do Estado na economia vai
decorrer do desenho traçado pela Constituição que, bem tratado o tema em setor
específico, só permite o modelo nos casos em que a intervenção se justifica para
assegurar os primados constitucionais da livre concorrência ou reprimir o abuso do poder
econômico.
Sucede, no entanto, que todo tributo, sendo parte substancialmente
irredutível da realidade econômica, causa impacto e também interferência estrutural
130 Legislação Previdenciária, 2ª edição, apresentação, p. 8
131 Maria Lúcia Gomes Monteiro, A Previdência Complementar e os Direitos Sociais, in Revista do Instituo dos
Magistrados do Ceará, ano 05, nº 10, p. 275.
132 As intervenções viabilizadas por cargos públicos sujeitos à nomeações políticas são postura muito criticadas no
Brasil. Agências que controlam preços, subsídios, empréstimos, juros favorecidos, licença de importação ou mesmo
as grandes empresas estatais com enormes relações comerciais, criam oportunidades de desviar dinheiro para futuras
campanhas eleitorais.
133 Intervenção no Domínio Econômico e Tributação -- Extrafiscalidade – Aspectos, in Estudos de Direito Público, p.
227

ou, se preferem, efeitos conjunturais no meio. É por essa constatação que a nossa
referência à intervenção do Estado no domínio econômico vai corresponder a uma
representação de sentido lato e difuso. Trata-se, na verdade, de uma outra forma de
intervenção, que não tem como alvo qualquer correção ou censura aos delitos de
natureza econômica, mas uma atitude voltada para a obtenção de receita via
transversal, com certeza, impregnada de abuso e de ilegalidade.
Vale advertir, como complemento, que essa forma inusitada de
intervenção, evidenciada pelo boom legislativo, não é convencional e nem participa das
regras do jogo do Estado Democrático de Direito, porque, conforme bem ensinam a
antiga e a nova doutrina, a possibilidade de incursão do Estado em determinado setor se
verifica exatamente quando há interesse de regulação, restrição, supressão e,
sobretudo, fomento em uma determinada atividade.
Quanto a natureza das contribuições, conforme muitos estudiosos, a
doutrina tem variado sobre o assunto, entendendo uns que, ou ela se legitima como
imposto ou como taxa, outros, que se trata apenas de imposto com destinação especial,
e a maioria entendendo que é espécie tributária com características próprias. Outros há
que, embora reconhecendo terem as contribuições alguns dos elementos próprios dos
tributos, com eles não se confundem, sendo exações previstas no ordenamento, dotadas
de caráter compulsório134.
É o conteúdo que vamos apresentar no próximo segmento, reabrindo a
discussão sobre o tema, com velho e novo enfoque.
7.2. Contribuição é Tributo.
Classicamente, os tributos eram somente os impostos, as taxas e as
contribuições de melhoria, mas as necessidades do Estado contemporâneo, como já
explicitamos, passaram a exigir outras espécie tributárias, sem descurar dos tradicionais
encargos com o pagamento do custo estatal ou da máquina administrativa, mas, em
atenção às novas responsabilidades oriundas de direitos coletivos, grupos
organizacionais, gregários e associativos.
Dentro do gênero tributo, impostos são obrigações representadas em
dinheiro, onde não é possível destacar utilidade em unidade de fruição nem determinar
benefício específico referente ao sujeito ou responsável pelo pagamento. Por isso, a lei
define o imposto como o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte 135.
Assim, imposto é aquilo que a lei exige coativamente, como recolhimento de uma
obrigação, da qual não se tem assegurados qualquer vantagem ou serviço específico em
retribuição desse pagamento136.
As taxas, como o imposto, são também espécie do gênero tributo,
exigidas pelo Poder Público de quem vai se utilizar de um serviço, especial e divisível,
ou o tem potencialmente à disposição. O conceito de taxa pode ser construído em
sentido à vinculação. E, dessa possibilidade, surge a diferença, extremando com a
134 Hamilton Dias de Souza, Contribuições Para a Seguridade Social, in Curso de Direito Tributário, coordenado por
Ives Gandra da Silva Martins, vol II, p.111.
135 Art. 16 do Código Tributário Nacional.
136 Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, p. 117.

primeira modalidade: distingue-se o imposto da taxa na direção exata de que aquele
independe de uma atividade estatal específica137.
Decididamente, a natureza ressarcitória da taxa é inerente à sua
estrutura e tem justamente por fundamento depender seu fato gerador de uma
atividade estatal dirigida ao obrigado, que deverá indenizar o Poder Público pelo gasto
efetivado com a sua atuação138. De tal natureza, ao contrário do imposto que é cobrado
para fazer frente a uma generalidade de encargos públicos, a taxa será sempre revestida
do caráter direto de contraprestação.
Nesse sentido, taxas só serão admitidas como contraprestação a serviços
públicos específicos, ou seja, aqueles prestados uti singuli e que, como tal,
correspondem a uma utilização individual e perfeitamente mensurável. Daí, sem os
requisitos da especificidade e da divisibilidade não se justificam a cobrança de taxas,
conforme se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir, por exemplo, ter o
serviço de iluminação pública caráter genérico e não divisível ou específico, sendo
prestado à coletividade, como um todo, sem benefício direto para determinado imóvel
ou certo contribuinte139.
As contribuições de melhoria oferecem contornos próprios e específicos,
razão porque muitos doutrinadores rotularam de “tributos sui generis”, principiando não
ser uma contraprestação de um serviço público, como são as taxas, porém, formas de
recuperação do enriquecimento ganho por determinado proprietário em virtude de um
benefício representado por uma obra pública no local de sua propriedade imobiliária.
Inseridas em campo particular, simplesmente, como espécie do gênero
tributo, elas são exações arrecadadas dos proprietários de imóveis, os quais tiveram
valorização ocasionada por obra pública. Aí, um dos fundamento de sua imposição:
repudiar o enriquecimento sem causa, isto é, afastar o locupletamento ilícito do
proprietário que recebeu a valorização pelo serviço.
Ora, na linha de ensino de Aliomar Baleeiro, se passa o Poder Público,
agindo no interesse da coletividade, a empregar vultosos fundos desta em obras restritas
a certo local, melhorando-o tanto que se observa elevação do valor dos imóveis aí
situados, com a exclusão de outras causas decorrentes da diligência do proprietário,
impõe-se que este, por elementar princípio de justiça e de moralidade, restitua parte do
benefício originado do dinheiro alheio140.
Os primeiros regramentos para a imposição estão no fato de que a
contribuição não pode exceder ao custo da obra, computadas as despesas de estudos
prévios, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, execução e
financiamento. Também deve-se afastar qualquer feição confiscatória, na certeza de
que o acréscimo de valor resultante para o imóvel beneficiado será o limite individual.
Para isso, serão necessários o orçamento de todos os investimentos convergentes para
que os benefícios deles decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis
situados em sua área de influência, além de diversos critérios atinentes à aferição de
benefícios para os usuários e nível de desenvolvimento da área beneficiada.
137 Tavares Paes, Comentários ao CTN, p. 160.
138 Edgar Neves da Silva, Taxas, in Curso de Direito Tributário, ob. cit., vol. I, p. 350.
139 STJ, REsp. 19.430.RS, em 21.08.95.
140 Ob. cit., p. 319.

Naturalmente, a execução da obra pública, seguindo modelos que
contam com padrões de zelo e transparência, logo ensejaria o lançamento da
contribuição, mas assim não se tem feito. Não é fácil a instituição do tributo, como
complexos são os parâmetros dos mecanismos propiciadores de sua exigência, destaca o
municipalista José Nilo de Castro, motivo por que, lamentavelmente, o tributo não é,
quando previsto na legislação, exercitado. E quando é, opera-se inconvenientemente 141.
O tema sobre as dificuldades de implementação das contribuições de
melhoria, como se nota, suscita diversos debates 142. Contudo, ficamos por aqui, com
apenas estes ensinamentos básicos a respeito dessa clássica tríade, não sem antes
procedermos a um pequeno retrospecto comparativo.
Em resumo, as contribuições sociais se extremam dos impostos, porque
estes representam obrigações onde não é possível destacar a utilidade, a divisibilidade
e, muito menos, a vinculação dos serviços ou encargos; elas, no entanto, poderiam se
aproximar das taxas, sem possuir, contudo, natureza ressarcitória, embora sejam
também tributos de destinação vinculada às suas finalidades, de modo que os serviços
custeados pelas taxas, serviços urbanos atuais ou potencializados, são profundamente
diversos daqueles que, ordinariamente, as contribuições custeia ou financiam.
Por outro lado, não têm nada em comum com as contribuições de
melhoria , uma vez que esta modalidade se reporta a um ganho de repercussão real
que determinado proprietário teve em virtude de uma obra pública, de sorte que a
natureza imobiliária da coisa, em relação ao tributo de melhoria, e a natureza pessoal
dos serviços referenciados pelas contribuições sociais abrem caminhos bem diferentes,
os quais não autorizam sequer pensar, nem de longe, que uma pudesse ser espécie da
outra apesar de se aproximarem com relação as suas finalidades.
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Autor respeitadíssimo, como Arnoldo Wald, examina a natureza da
contribuição social a partir de seu pagamento, direto e vinculado a um fim particular, tal
como ocorre na contribuição de melhoria, daí, procedendo a uma ligeira aproximação
entre as duas espécies que deriva de seus objetivos, tendo em mente a parte de cada
um no rateio que se promove, a fim de atender uma obrigação específica 144.
É conveniente reforçar, em amparo à nossa tese que contraria a
intervenção, que a característica mais marcante das contribuições sociais em relação
aos impostos e às taxas, reside na circunstância de ser ela – contribuição –
necessariamente referida como despesa ou vantagem especial a ser deferida à
universalidade dos contribuintes
e que outro elemento normativo, previsto na
Constituição Federal como peculiar às contribuições, é a prévia destinação da respectiva
receita amarrada às suas finalidades de contingências, auxílios e proteções.
Do ponto de vista histórico, o entendimento de que as contribuições
sociais tinham natureza tributária nem sempre foi pacífico entre nós, embora sua índole
de tributo sempre teve pacificação na doutrina dominante. O problema azedou,
141 Direito Municipal Positivo, p. 241.
142 Partindo de alguns estudiosos, as dificuldades acabam punindo o fisco com sua subtração que não contempla a
socialização dos encargos. Outros apontam inconveniências quando se tratam de obras que beneficiam populações
carentes, visto como redistribuição de riqueza.
143 “Essas contribuições parafiscais” – diz Rui Barbosa Nogueira – “são, pois, tributos, mas nada têm a ver com as
contribuições de melhoria” (ob.cit., p. 181).
144 A Inconstitucionalidade da Cobrança do Finsocial, ver Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, nº 29, p.
244.

tornando-se mais intrincado, com o advento da Reforma Tributária de 1965/66, em face
do tratamento sistemático que passou a ser dado à matéria e da conseqüente riqueza de
normatização que ela produziu. A Emenda Constitucional 18/65 firmou (art. 1º ) que o
sistema tributário nacional se compunha de impostos, taxas e contribuições de melhoria,
assim deixando de fora as contribuições parafiscais, o que foi uma opção realmente
equivocada, dado o princípio de estrita legalidade, tipicidade fechada e reserva absoluta
da lei.
Aliás, segundo esclarecido no relatório da Comissão Especial que
projetou a referida emenda, atitude por ela adotada foi de inteira neutralidade quanto
às contribuições parafiscais ou especiais, por pressupor que as suas espécies se
ajustariam às figuras da taxa ou do imposto. Ora, em nenhuma hipótese deveria
imaginar-se que nalgum deles (impostos, taxas e contribuição melhoria) pudesse
converter-se qualquer contribuição parafiscal 145.
A busca na solução do grave problema, gerado pela omissão, viria, a
seguir, com diversos implantes, via emendas constitucionais. O art. 43, da Constituição
de 1967, no inciso I, estabelecia caber ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente, dispor sobre tributos, arrecadação e distribuição de rendas. No mesmo
artigo, pelas emendas constitucionais que passaram então a viger, se incluiu o inciso X,
determinando ao mesmo Congresso dispor sobre contribuições sociais. E, aí, com razão,
a jurisprudência da mais alta Corte do país passou a entender que a inclusão não se
confundia com tributo. Quer dizer: o inciso I não confundia com novo inciso X, por uma
questão de localismo. “Em função de tais alterações”, concluiu na época o eminente
Ministro Moreira Alves, “ as contribuições, que até então tinham natureza tributária,
deixaram de tê-la146”. Demais, elas perderam a natureza tributária, porque estavam
situadas em capítulo diverso daquele relativo ao sistema tributário.
Mais tarde, depois de uma década, a Constituição Federal de 1988, ao
estruturar melhor nossos tributos, tratou de corrigir esta última distorção, oportunidade
em que as contribuições sociais passaram a ter regulação explícita no capítulo do
Sistema Tributário Nacional, sem conflitar com a previsão do capítulo destinado à
Seguridade Social, mas não assentou hegemonicamente a doutrina, ainda que a
discussão em torno de saber se sua natureza é tributária tenha se esvaziado pela
promulgação do próprio texto fundamental.
Doutrinadores e analistas da Constituição atual contrários à posição,
passaram a sustentar que as contribuições previstas no art. 149 não têm natureza
tributária, pois se tivesse, não haveria necessidade de fazer remissão ao Art. 146 da
mesma norma visto que estariam de plano incluídas entre as normas gerais objeto de
legislação tributária. Demais, argumentam que o art. 145 da Lei Magna indica apenas
três espécies de tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria). Como a lei não
contém palavras inúteis, a remissão feita pelo art. 149 da Constituição estaria a mostrar
que realmente não tem a natureza tributária as contribuições nelas previstas 147.
É possível que estes especialistas tenham partido de alguns fundamentos
relacionados ao destino destas exações. Um tributo não perde sua natureza apenas
porque não é fiscal, ou, na mesma mensagem, por que não se destina aos cofres
públicos. Como diz Becker: nada disto desnatura o tributo que continuará sendo,
145 U. Canto, Ob.cit., p. 176.
146 STF, no Rec. Extraordinário 86.595-Ba
147 Sérgio Pinto Martins, com apoio de juristas como Valdir de Oliveira Rocha e Luiz Mélega, ob. cit., p. 95

juridicamente, tributo, até
mesmo se o Estado lhe der utilização privada 148.
Especialistas como Hugo de Brito Machado denominam estes tributos de “contribuições
extra-fiscais”, referência às contribuições que não se dirigem ao caixa do tesouro
nacional.
De fato, se tributo é toda e qualquer prestação pecuniária obrigatória
que não constitua multa, ou sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada, aqui, obrigação vinculada, vale
observar, descolada de qualquer manifestação subjetiva, essa noção marca e caracteriza
essa modalidade de exação. Noutras palavras, as contribuições sociais são prestações,
representadas em moeda nacional, compulsórias, não oriundas de atos ilícitos, mas da
lei e cobrada mediante atividade vinculada, donde sobressai, desses mesmos elementos,
sua indiscutível natureza tributária.
7.3. Ecologismo das Contribuições.
Não é tarefa meramente teórica encontrarmos o nicho das contribuições
-- e, nelas, as contribuições sociais -- mas de referência real e prática. Em Direito
Tributário, é decisivo proceder a uma definição categórica das espécies integrantes do
seu sistema. Por isso, é relevante definir e classificar as contribuições sociais como
tributo, porque sua exata definição e configuração produzem repercussões jurídicas
importantíssimas, a começar pela própria repartição de competências, sua submissão,
enfim,
às limitações do poder de tributar, além de situar e identificar suas
peculiaridades, a fim de torná-los mais palpáveis, mais conhecidos cientificamente, de
sorte a estremá-los de outras espécies
O nicho das contribuições se encontra inicialmente no Sistema Tributário
Nacional, a fim de que não se tenha dúvida sobre sua natureza tributária. Na verdade,
constituindo as contribuições parafiscais uma forma de intervenção estatal, elas
decorrem da previsão constitucional. Atualmente, temos o seguinte quadro:
2. Contribuições sociais para a seguridade social;
3. Contribuições sociais de intervenção no domínio econômico;
4. Contribuições sociais de interesse das categorias profissionais ou
econômicas;
5. Contribuições gerais para serviços autônomos;
6. Contribuições sindicais;
7. Contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública.
Em resumo: de tudo que foi explanado, retomando o tema, podemos
concluir que só existe tributo se houver lançamento. Então, a lei que instituiu um
tributo, seja qual for, deve trazer também todos os elementos necessários a sua
148 Ob. cit., p. 288

cobrança, ou seja, a sua execução fiscal. Aliás, na prática, devo pontuar que tudo, ou
quase tudo, que foi explanado constitui matéria articulada em sede de embargos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II ROTEIRO
EXECUÇÃO FISCAL
1.Preliminares: Fase Administrativa
1.1.Constituição do Crédito Tributário: Noção: art. 142 CTN.
Hipóteses de incidência / fato gerador / obrigação tributária / lançamento / crédito
tributário.
Todo tributo deve ter seu fato gerador previsto em lei, e, uma vez ocorrido esse fato
gerador, se estabelece a relação jurídico tributária entre o sujeito passivo que realizou o
fato gerador e o sujeito ativo que instituiu o tributo. Em outras palavras, a relação
jurídico tributária será o vinculo existente entre sujeito passivo e sujeito ativo relativo a
obrigação tributária que tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária.
Nos termos do CTN, a constituição do respectivo crédito tributário será feita pelo
Lançamento Tributário, que, além de demonstrar a existência operativa do tributo,
consiste no ato necessário à cobrança do tributo.
Art. 142: Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento , assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Da redação supra, extrai-se que o lançamento consiste num procedimento de
fiscalização (controle ou auditagem) da ocorrência do fato gerador, de quantificação do
montante devido e de determinação do sujeito passivo.
1.2.LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO: art. 143 e seguintes do CTN (conceitos).
O art. 142 do CTN prevê que a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento é ato privativo do Fisco, mas isso não significa que o crédito tributário só
pode ser constituído por lançamento. Em outras palavras, a declaração que contribuinte
faz é perfeitamente hábil para constituir o crédito tributário, pois exclusivo é o
lançamento e não a constituição do crédito. Aliás, segundo o Art. 143, “salvo disposição
de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no
lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência
do fato gerador da obrigação”.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato

gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
LC 105/2001 → permitiu o acesso das autoridades fiscais a dados protegidos por sigilo
bancário, independentemente de determinação judicial. Vigência novembro 2001.
Alteração do Lançamento. Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa a quem a lei do ente
político atribui competência pra fazê-lo. Há no entanto a permissão da participação do
sujeito passivo – responsável ou contribuinte.
Note-se que há casos em que o lançamento será efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, que na forma da legislação tributária são obrigados à
prestar à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
efetivação do lançamento. Diante dessa possibilidade de auxílio do sujeito passivo no ato
de lançar, o CTN prevê as seguintes espécies de lançamento
Seguindo a posição já pacifica da jurisprudência, a Primeira Seção do STJ cristalizou o
entendimento na nova Súmula 436 no sentido de que a declaração feita pelo próprio
contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário.
Crédito tributário é constituído no momento de entrega da declaração da empresa ao
Fisco.
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

Noções de lei tributária/obrigação/fato gerador e sujeitos: arts.96/122 do CTN.
1.3.Noções de Legislação Tributária:

A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. (Art.96, CTN)
Acordos internacionais. Pactos como normas complementares. "Tributário. Icms.
Mercadoria Importada de País Signatário do GATT. Cominho. Decreto 43.317 /98 -SP.
Diferimento do pagamento do Imposto. Súmulas 20 /STJ e 575 /STF. I - O Decreto nº
43.371 /98 , do Estado de São Paulo, apenas "diferiu"- não isentou - o pagamento do
ICMS sobre o cominho importado de país signatário do GATT. Dessa forma, é de ser
aplicado o entendimento consolidado nas Súmulas 20 /STJ e 575 /STF .
II -" É isenta de ICMS a mercadoria importada de país signatário do GATT, quando
contemplado com esse favor o similar nacional "(AGREsp nº 192.062/SP , Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 05/06/2000, p. 140)
Obrigação Tributária
Obrigação tributária é toda obrigação surgida quando se consuma um fato imponível
previsto na legislação tributária. É considerado como um vínculo que une o credor
(ativo) e o devedor (passivo) para o pagamento de alguma dívida. Também pode ser
considerada como Obrigação Tributária a própria prestação que o devedor tem que
cumprir.
Sendo assim, ocorrido o Fato Gerador, sempre decorrente de lei, nasce a obrigação
tributária (nascimento compulsório). Pode-se afirmar que é a relação jurídica em função
da qual o particular tem o dever de prestar dinheiro ao Estrado, ou de fazer, não fazer
ou tolerar algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Exemplo prático: Imposto de grandes Fortunas. Tem sua previsão constitucional
(concretização teórica). Falta-lhe lei que desenhe sua hipótese de incidência e fato
gerador (concretização da incidência) para nascer a obrigação e depois o lançamento.
As obrigações tributárias são de dois tipos:
4.
Obrigação tributária principal: é a obrigação de pagar o tributo devido
(pecuniária). Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
5.
Obrigação tributária acessória: consiste em ação ou omissão que propicia ou
facilita a ação do fisco, como por exemplo a obrigação de emitir nota fiscal (ação), e a
de não rasurar os livros fiscais da empresa (omissão). São chamadas também de
prestações Negativas ou Positivas). Decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, esta pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do CTN).
1.4.ELEMENTOS:

Fato Gerador: da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência. Da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal (arts. 115 e 114 do CTN). Trata-se da concretização da hipótese de incidência
tributária prevista em abstrato na lei, que gera (faz nascer) a obrigação tributária.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se (Art. 118 do CTN):
Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

1.5. Tempo de Pagamento
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento
do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo
notificado do lançamento.
Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do
pagamento, nas condições que estabeleça.
“Tributário. Cobrança de multa de mora. Contribuinte protegido por liminar em
mandado de segurança. liminar cassada. recolhimento do tributo no prazo de 30 (trinta)
dias após a ciência da decisão superior. descabimento da multa. inteligência do artigo
160 do CTN.
Descabe aplicação de multa moratória, se o contribuinte estava protegido por decisão
judicial liminar, em mandado de segurança, e, cassada esta, faz o recolhimento de
tributo no prazo de 30 (trinta) dias, vez que não tem fundamento legal a imposição de
tal sanção, até porque o crédito tributário se encontrava suspenso.
O pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que o contribuinte fora
cientificado da decisão que cassou a liminar, encontra amparo numa interpretação
analógica do artigo 160 do CTN, o que fora explicitado pelo artigo 63 §2º, da Lei nº
9.430, de 27.12.96, só mencionada por força de argumentação, vez que não vigente à
época dos fatos da causa.(27515 MG 2000.01.00.027515-2, Relator: juiz federal wilson
alves de souza (conv.), data de julgamento: 11/11/2004, terceira turma suplementar,
data de publicação: 09/12/2004 dj p.75)
1.6. Dívida ativa: Débito não Pago e Recolhido: Título Extra-judicial
O tema “dívida ativa”, além de ser regulado nos arts. 201 a 204 do Código Tributário
Nacional, possui tratamento privilegiado em inúmeros outros diplomas legais.
Destacamos, neste sentido, a Constituição (art. 131, §3 o), a Lei no 4.320, de 1964 (art.
39) e a Lei no 6.830, de 1980 (arts. 2o e 3o).

Na Constituição, o assunto aparece para consagrar uma das mais relevantes
competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Estabeleceu, o constituinte,

que cabe ao referido órgão a execução judicial da dívida ativa da União de natureza
tributária. Algumas das consequências da constitucionalização do tema serão adiante
destacadas e detalhadas.
A Lei no 4.320, de 1964, diploma regulador das normas gerais de direito financeiro,
determina que os créditos das Fazendas Públicas não pagos serão inscritos num registro
específico “como Dívida Ativa”. O mencionado diploma legal chega a classificar
explicitamente a Dívida Ativa como Tributária e Não-Tributária. No primeiro caso, temos
os créditos, as penalidades e os adicionais pecuniários previstos na legislação tributária.
Já no segundo caso, conforme a letra da lei, temos “os demais créditos da Fazenda
Pública”.
A Lei no 6.830, de 1980, que trata da execução judicial para cobrança da Dívida Ativa
das Fazendas Públicas, conforme os termos de seu art. 1 o, reitera expressamente, no
art. 2o, as definições da Lei no 4.320, de 1964, quanto à Dívida Ativa, sua natureza e
subdivisão em Tributária e Não-Tributária.
Quando a Fazenda Pública (Federal, Distrital, Estadual, Municipal e Autárquica) torna-se
credora de alguém, seu crédito constitui título extrajudicial (CPC, art. 585, inc.VII).
Assim, por exemplo, apurada dívida em processo administrativo tributário, pelo não
pagamento do ICMS, ela é inscrita em dívida ativa. (CTN, art.201). A inscrição torna o
débito líquido e certo e dá à Fazenda Pública o direito de extrair uma certidão e
ingressar em Juízo com uma Execução Fiscal.
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.
Outras referências legais: Constituição (art. 131, §3 o). Lei no 4.320, de 1964 (art. 39).
Lei no 6.830, de 1980 (arts. 2o e 3o).

1.7.Inscrição e a CDA: art. 202 do CTN
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 a 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.
STJ Súmula nº 392 -23/09/2009 - DJe 07/10/2009- Correção de erro material ou formal.
Fazenda Pública - Substituição - Certidão de Dívida Ativa - Prolação da Sentença de
Embargos - Correção de Erro Material ou Formal - Modificação do Sujeito Passivo.
A Fazenda Pública pode substituir à 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.
1.8. Causas de nulidade do título e da cobrança: art. 203 do CTN
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.
Porque não se nulifica títulos?
Presunção de certeza e liquidez: art. 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza
da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Pois a dívida regularmente inscrita, nos termos do art. 204 do CTN, goza da presunção
de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Porém, essa presunção é
relativa, pois pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do
terceiro a que aproveite.
Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Acolhimento sem Efeitos
Infringentes. 3. Impossibilidade de análise da alegada divergência jurisprudencial, bem
como da alegada infringência às normas contidas nos arts. 201, 202, 203 e 204 do CTN e
2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, tendo em vista que a pretensão da embargante, nesse
aspecto, esbarra no entendimento consubstanciado na Súmula 7/STJ. EDcl nos EDcl no
AgRg no Agravo de Instrumento Nº 613.146 – MG (2004/0081601-6).
1.9. Pagamento do tributo no âmbito administrativo: denuncia espontânea
Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A norma trazida pelo Art. 138 do CTN tem a seguinte teleologia: se o contribuinte, antes
de qualquer iniciativa fiscalizatória no sentido de apuração ou punição da infração
tributária, comparece perante a autoridade fiscal e supre sua falta, a responsabilidade
pela infração antes cometida resta excluída. O núcleo está na exclusão da
responsabilidade ao se cometer infração tributária, desde que seja efetuado o
pagamento do tributo devido cumulado com juros de mora ou depósito da importância
arbitrada, mediante comunicação ao fisco antes do início de qualquer procedimento ou
medida de fiscalização relacionada com a infração.
Segundo Alexandre Tavares, dependendo do modal deôntico adotado pela norma
jurídica, o seu destinatário poderá se deparar com uma proibição (normas proibitivas) ou
com uma obrigação (norma de conduta obrigatória ou preceptiva, regida pelo dever-ser)
ou com uma norma jurídica indutora de conduta (norma permissiva) .
Geraldo Ataliba já considerava o instituto em comento um princípio processual tributário
universal, baseado nos preceitos da moralidade administrativa, no qual o contribuinte
que espontaneamente procura as autoridades fiscais para proceder à retificação em
declarações, ou levar ao conhecimento da administração tributária atrasos, enganos,
omissões, irregularidades e erros por ele cometidos, não fica por isso, sujeito a nenhuma
penalidade, excluindo-se a configuração do dolo e dando ao contribuinte a prerrogativa
de somente arcar com as conseqüências civis e administrativas, de caráter reparatório
ou indenizatório previsto em lei, para o caso.
Sumula 208 TRF "A simples confissão de dívida, acompanhada do seu pedido de
parcelamento, não configura denúncia espontânea" Sumula 208/TRF RECURSO ESPECIAL
Nº 534.599 - RS (2003/0084896-8); REsp 534599 RS2003/0084896-8 .

2.Fase judicial
2.1.Quando a CDA é inscrita na Procuradoria das respectivas Fazendas.
Dívida ativa é o crédito público não extinto, notadamente por inexistência de
pagamento, e não afetado por nenhuma causa de suspensão de exigibilidade (conforme
explicitado adiante), integrado ao cadastro identificado pelo mesmo nome mediante ato
administrativo próprio denominado de inscrição. Se o crédito for de natureza tributária
teremos a Dívida Ativa Tributária, de que trata o art. 201 do Código Tributário Nacional.
Assim, os elementos inafastáveis na ideia de dívida ativa são:
(a) crédito público;
(b) ausência de causa extintiva ou suspensiva (da exigibilidade);
(c) inscrição e
(d) integração a um cadastro específico.
2.2.Requisitos da Inscrição da CDA: § 6° do art. 2° da LEF (art.202 do CTN)

LEF 6830/80→ Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320 , de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros
de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. REQUISITOS. ART. 2º, § 5º DA LEF.2º§
5ºLEF. Consta expressamente nas CDAs: o nome da parte devedora e seu domicílio; o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora e correção monetária, com a legislação pertinente; a origem (multa e nº do
processo administrativo), natureza (não -tributária) e o fundamento legal ou contratual
da dívida (artigos 8º e 9ª da Lei nº 9933/99); a data e o número da inscrição, no Registro
de Dívida Ativa; e o número do processo administrativo e do auto de infração. Restou
atendido, destarte, o disposto nos incisos I a V do § 5º do artigo 2º da LEF, não havendo
de se falar, portanto, em nulidade dos títulos que embasam a execução fiscal. (4910 RS
2009.71.99.004910-0, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento:
01/02/2011, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 08/02/2011)
Diz o §6º do Artigo 2º da Lei de Execução Fiscal – Lei 6.830/80: Constitui Dívida Ativa da
Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e
será autenticada pela autoridade competente.
Dentre os requisitos do termo de inscrição da dívida ativa, um é citar especificamente a
disposição da lei em que seja fundado, o qual deve constar também na CDA, do qual
esta é espelho, sendo que a omissão é causa de nulidade. CTN. Art. 202, III e parágrafo
único, e art. 203; LEF, art. 2º. § 5º. III, e § 6º. Não exige citação apenas da lei, mas da
disposição da lei, vale dizer, do artigo, inciso, alíneas, etc. Apelação desprovida.
(Apelação Cível Nº 70037667144, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul).

2.3.Presunção de certeza e liquidez: art 3° da LEF (art.204 do CTN)
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo único: A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente
inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado
para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. A dívida
regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Traduzindo o disposto no
art. 204 do CTN- > A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
2.3.1.Jurisprudência:
O STJ confirma: Indicação à penhora de títulos da Eletrobrás é ineficaz em Execução
Fiscal: PENHORA. TITULOS. DUVIDOSA LIQUIDAÇÃO.
Penhora, Títulos. Duvidosa Liquidação.
Em sede de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional em desfavor da empresa
recorrente, o juiz indeferiu o pedido de suspensão do executivo fiscal e reconheceu
como ineficaz a indicação à penhora de títulos da Eletrobrás. O Min. Relator esclareceu
que o crédito tributário, por ser privilegiado, ostenta a presunção de sua veracidade e
legitimidade ( art.204, CTN). A decorrência lógica da referida presunção é que o crédito
tributário só pode ter sua exibilidade suspensa na ocorrência de uma das hipóteses
estabelecidas no art. 151 do mesmo diploma legal. O ajuizamento de ação anulatória de
débito fiscal desacompanhada de depósito no montante integral não tem o condão de
suspender o curso de execução fiscal já proposta. Entendeu o Min. Relator que os títulos
que consubstanciam obrigações da Eletrobrás revelam-se impróprios à garantia do
processo de execução, visto que de liquidação duvidosa. No caso, a empresa executada
pretendeu substituir a penhora não por debêntures, mas por títulos que consubstanciam
obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, pelo que não está a exeqüente
obrigada a aceitá-los, visto se revelarem impróprios à garantia do processo de execução
em razão de sua liquidação duvidosa. Precedentes citados: Resp 216.318-SP, DJ
7/11/2005; Resp 747.389-RS, DJ 19/9/2005; Resp 764.612-SP, DJ 12/9/2005; AgRg
606.886-SP, DJ 11/4/2005; Resp 677.741-RS, DJ 7/3/2005; Resp 969.099-RS, DJ
5/12/2007; AgRg no Resp 669.458-RS, DJ 16/5/2005; Resp 885.062-RS, DJ 29/3/2007.
2.4.Tributos de competência de um ente pode ser cobrado por outro?
Capacidade tributária ativa: ao contrário da competência tributária, a capacidade
tributária ativa é delegável e transferível. Isso significa que o ente tributante pode
permitir a figuração de outra pessoa jurídica no pólo ativo da relação jurídica tributária
e a conseqüente possibilidade de arrecadar os tributos dos sujeitos passivos
(contribuintes). Essa atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que
competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir, podendo ser revogada, a
qualquer tempo, por ato unilateral da entidade que a tenha conferido (CTN, art 7º, §§ 1º
e 2º).

Exemplo: a União pode transferir a arrecadação de determinadas contribuições ao INSS.
Omissão no exercício da competência: o não-exercício da competência tributária por
determinado ente federado não autoriza outro ente exercê-la.
2.4.1.Pessoas sujeitas a LEF (art.4°) e as Limitações ao Poder de tributar (art. 150, VI, a,
do CF/88).
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou
pessoas jurídicas de direito privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.
§ 1º - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o
inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação,
inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da
Fazenda Pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados,
respondem, solidariamente, pelo valor desses bens.
§ 2º - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas
relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial.
§ 3º - Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, poderão
nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a
dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor
forem insuficientes à satisfação da dívida.
§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto
nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.
2.5.O despacho que rebe a inicial engloba todas as providencias (art. 7° da LEF)
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos
termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à
pessoa jurídica de direito público que a conferir.
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa
jurídica de direito público que a tenha conferido.
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito
privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

2.5.1.Prazo para pagamento ou garantia do tributo executado: 05 dias
Art. 8º - 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, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a
requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do
executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega
da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta
à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão
oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e
conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a
quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da
Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta)
dias.
§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
→ Em julgamento do Resp 1120295 – SP, Relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento foi
modificado em voto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça assustou a
comunidade jurídica quanto à interrupção do prazo prescricional de tributos. Em caso
levado para pacificar o início da contagem da prescrição, a 1ª Seção resolveu julgar
também o fim. Os ministros foram unânimes em dizer que o prazo é interrompido não
quando o juiz manda citar o devedor sobre a ação judicial, mas sim quando o fisco entra
com a execução fiscal, contrariando as interpretações mais literais do Código Tributário
Nacional.
Agravo - exceção de pré-executividade fiscal- Decretada a nulidade da CDA por não
constar a espécie de tributo - Substituição do título determinada - Cabimento, pois se
trata de medida anterior a sentença de embargos (LEF, art. 2, § 8)- agravo
improvido.lef2§ 8 (4815223820108260000 SP 0481522-38.2010.8.26.0000, Relator:
Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 03/02/2011, 15ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 23/02/2011)
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré- executividade oposta em Execução Fiscal
Municipal - Multas de trânsito - Prescrição Intercorrente - Ocorrência - Inteligência do
art 8", § 2a, da LEF - Inaplicabilidade da Súmula 106, do STJ- Recurso provido.LEF
(3862700820108260000 SP , Relator: Arthur Del Guércio, Data de Julgamento:
16/12/2010, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2011).
Processual civil. tributário. execução fiscal. decretação da prescrição intercorrente após

a oitiva da fazenda nacional. art. 40, § 4º, da lei 6.830/81, acrescentado pela lei
11.051/2004. aplicabilidade aos processos em curso. citação. art. 8, § 2º, da lef,
consoante lc 118/05. interrupção da prescrição. debate não atinente à controvérsia dos
autos. inovação recursal. impossibilidade.40§ 4º6.83011.0518§ 2ºlef1181. A agravante
interpõe regimental sob a alegação de ocorrência de violação do art. 8º, § 2º, da LEF e
pugna a aplicação retroativa da LC 118/05 a fim de considerar o despacho que ordenou a
citação março interruptivo prescricional.8º§ 2ºLEF1182. Inova a agravante, pois a
matéria controversa sempre se cingiu exclusivamente à questão da prescrição
intercorrente inserta no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e a sua aplicação aos processos
em curso, caso dos autos. 2. A inovação recursal não encontra amparo em sede de
regimental, não havendo iniciar debates antes não invocados pela recorrente nas
anteriores fases processuais pertinentes a tanto.40§ 4º6.8303. Agravo regimental não
provido. (1160849 SP 2009/0037160-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento: 04/05/2010, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2010)

2.5.2.Penhora on line.
Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
o juiz, a requerimento do exequente, requisitará à autoridade supervisora do sistema
bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de
ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade,
até o valor indicado na execução. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o
valor indicado na execução. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 2o Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente
referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas
de outra forma de impenhorabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 3o Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado
depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da
constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exequente as
quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. (Incluído pela
Lei nº 11.382, de 2006).
§ 4o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do
exequente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, nos termos do que
estabelece o caput deste artigo, informações sobre a existência de ativos tão-somente
em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado
causa a violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade
pelos atos praticados, de acordo com o disposto no art. 15-A da Lei no 9.096, de 19 de
setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 11.694, de 2008).
2.5.2.1.Alteração do CPC: art 655

Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (Redação dada
pela Lei nº 11.382, de 2006).
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (Redação
dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
II - veículos de via terrestre; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
III - bens móveis em geral; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
IV - bens imóveis; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
V - navios e aeronaves; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
VI - ações e quotas de sociedades empresárias; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de
2006).
VII - percentual do faturamento de empresa devedora; (Redação dada pela Lei nº
11.382, de 2006).
VIII - pedras e metais preciosos; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em
mercado; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; (Redação dada pela Lei nº
11.382, de 2006).
XI - outros direitos. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a
penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa
pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. (Redação dada
pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 2o Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do
executado. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
Processo - Rejeição da alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação.
Execução de Título Extrajudicial- Penhora - Constrição judicial, por meio eletrônico,
denominada de penhora on Une, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição
financeira do devedor - Admissível o deferimento de pedido do credor de penhora online,independentemente de realização de diligências infrutíferas para localização de
outros bens penhoráveis do devedor, porque: (a) foi facultado ao credor o direito de
indicar bens a serem penhorados (CPC, 652, § 2o); (b) encontra-se em primeiro lugar na
ordem legal de preferência para penhora o "dinheiro em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira"(CPC, art. 655, I); e (c) o art. 655-A, do
CPC,consagrou a penhora on Une, para possibilitar a penhora de dinheiro depositado ou
em aplicação financeira - A devedora não tem direito à nomeação dos bens móveis por
ela indicados em detrimento do dinheiro penhorado, visto que não abusiva a não
aceitação pela credora, porque: (a) o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de

preferência da penhora (CPC, art. 655, I); (b) bens móveis em geral encontram-se, em
terceiro lugar na referida ordem de preferência (CPC,art. 655, III) e não suplantam o
dinheiro na capacidade de propiciar plena liquidez à execução por quantia certa; e (c) a
troca de dinheiro pelos bens móveis indicados pela agravante torna a apuração do
numerário para resgate da dívida ajuizada mais problemática, CPCCPC655I655ACPCCPC655ICPC655III. (4528918420108260000 SP 0452891-84.2010.8.26.0000, Relator:
Rebelo Pinho, Data de Julgamento: 07/02/2011, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 24/02/2011)

2.5.2.2.Bancejud.
O Bacen Jud 2.0 → É um sistema eletrônico de relacionamento entre o Poder Judiciário e
as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central, que possibilita à
autoridade judiciária encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio,
desbloqueio e transferência de valores bloqueados.
As melhorias apresentadas no Bacen Jud 2.0, são um avanço na comunicação entre o
Judiciário e as instituições financeiras, conferindo agilidade, economia, segurança e
controle no processamento das ordens judiciais.
-Agilidade, porque as ordens são transmitidas eletronicamente e têm suas respostas
visíveis para o juízo emissor na manhã do segundo dia útil após seu recebimento pelas
instituições.
-Economia, porque diminui o custo de processamento das ordens e solicitações judiciais
tanto no âmbito do Judiciário, quanto no Banco Central e nas instituições financeiras, e
mais a redução do prejuízo das partes com a manutenção por longo tempo dos recursos
parados.
-Segurança, por dois motivos: usa recursos modernos de segurança e criptografia nas
transmissões; e elimina riscos de falhas provenientes do processamento humano,
conferindo campos de digitação e reduzindo os níveis de acesso à informação.
-Controle, porque permite ao Judiciário o acompanhamento das respostas às ordens e
solicitações emitidas.
O papel do Banco Central é o de ser o mantenedor do sistema. Em outras palavras, é um
intermediário entre a autoridade judiciária, emissora das ordens, e as instituições
financeiras, a quem cabe o atendimento às requisições e ordens transmitidas. E obrigase, a manter o sistema em funcionamento adequado, prestando serviço de suporte
técnico e operacional, esclarecendo dúvidas, orientando os usuários sobre a utilização
dos recursos.
Os bloqueios, desbloqueios e transferências de valores bloqueados, no Bacen Jud 2.0,
são automáticos (on line) porque não convém pressupor que toda operação eletrônica
automática é também operação on line.

O Bacen Jud 2.0 contém procedimentos que se realizam de forma automática, porém
não se efetuando à base de ações concomitantes, tampouco gerando resultados
concomitantes. Assim, uma ordem qualquer emitida no sistema após ser incluída ainda
aguardará um prazo para sua remessa, outro prazo para seu cumprimento, outro para o
encaminhamento da resposta ao Banco Central e finalmente um prazo para tornar essa
resposta disponível para visualização do juízo emissor. A ação de remessa da ordem, por
exemplo, é automática, mas ela não é feita no exato momento da protocolização pelo
juiz.

O cumprimento das ordens de bloqueio de valor têm por objetivo bloquear até o limite
das importâncias especificadas. Essas ordens incidirão sobre o saldo credor inicial, livre
e disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo for tornado disponível às
instituições financeiras, sem considerar, nos depósitos à vista, quaisquer limites de
crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc).
As ordens de bloqueio de valor não continuarão surtindo efeitos após a resposta das
instituições, pois estas serão desobrigadas de bloquear eventuais valores creditados após
o envio da resposta. Para complementar o valor determinado para um bloqueio, o
magistrado poderá usar o recurso "utilizar dados de bloqueio para criar nova ordem",
quantas vezes for necessário.
Os tipos de respostas das instituições às ordens de bloqueio de valores podem ser :
Positivas: indicando efetivação parcial ou integral do bloqueio, ou não efetivação por
insuficiência de saldo.
Negativas: face à inexistência do CPF/CNPJ no cadastro de clientes da instituição.
Não resposta: quando o arquivo de resposta for encaminhado intempestivamente.
A sequência de passos para o encaminhamento de uma ordem judicial é a seguinte:
Inicialmente, deve-se incluir a minuta, preenchendo os campos necessários ao exato
cumprimento da decisão judicial. Após incluída, a minuta será submetida ao magistrado,
que então a protocolizará, tornando-a ordem judicial com número de protocolo. Se essa
ação ocorrer até às 19 horas, a ordem será remetida no mesmo dia para as instituições
financeiras. Ocorrendo após esse horário, será remetida no movimento do dia útil
bancário seguinte. As instituições terão até as 23h59min do dia útil seguinte para
responder à ordem.
Os computadores do Banco Central consolidarão as informações durante a madrugada do
segundo dia útil, tornando-as disponíveis para os Juízos até as 8 horas da manhã do
mesmo dia, possibilitando ao magistrado efetuar as ações subsequentes, segundo seu
critério.
Quando se tratar de pedidos de extratos, os prazos são os mesmos, exceto quanto à
remessa pelas instituições financeiras, a qual se dará em até 30 dias do recebimento da
requisição.
O réu/executado é incluído no BACEN JUD, digitando-se o número de CPF, com onze

dígitos, ou de CNPJ, com quatorze dígitos, o qual será aferido pelo cadastro de
CPF/CNPJ da Receita Federal.
O processamento das ordens de transferência ocorre após o recebimento da ordem, a
instituição agendará uma data para efetivar o depósito, informando no sistema.
É possível cancelar ordens judiciais no Bacen Jud 2.0 em momento anterior à sua
remessa ás instituições , ou seja, antes das 19h do dia de emissão.
Para se evitar o bloqueio múltiplo que
pode ocorrer quando uma
conta/agência/instituição não é especificada. A ordem será encaminhada, pois, a todas
as instituições que cumprirão a decisão judicial de forma independente umas das outras,
podendo-se, assim, ultrapassar o valor determinado pelo magistrado.
A única crítica que se faz é que se bloqueia todas as contas naquele valor determinado
pelo juiz. Se o débito da execução for de dez mil e o executado tiver dez contas neste
valor em instituições distintas, todas as contas serão bloqueadas. Muitos alegam quebra
de princípios constitucionais.
Conquanto tal ocorrência seja provável, haja vista um banco não possuir informações
sobre os correntistas dos demais bancos, o Bacen Jud 2.0 avançou em funcionalidades
que minimizam os efeitos da multiplicidade de bloqueios. Assim, pode o magistrado
direcionar a sua ordem para determinada instituição e, ainda, especificar uma agência e
mais ainda uma conta. Conforme a especificação registrada, a ordem incidirá somente
no nível desejado (instituição, agência ou conta).
Também é possível o cadastramento de conta única para bloqueio, junto aos Tribunais
Superiores, montando base de dados que é acionada para informar o usuário no
momento do preenchimento da minuta.
O sistema possibilita consultas relativamente céleres ao saldo dos executados,
facilitando o direcionamento das ordens. Contudo, ainda que não opte por uma das
alternativas de especificação, o Juiz poderá ordenar os desbloqueios, tão logo a resposta
à ordem esteja disponível para visualização na tela. A efetivação dos desbloqueios
acontecerá na abertura das agências bancárias no dia útil seguinte ao do
protocolamento.
Quem deve zelar pelo cumprimento das ordens, conforme acordado com os Tribunais
Superiores e o Conselho da Justiça Federal, caberá ao Poder Judiciário adotar as
medidas necessárias ao efetivo e tempestivo cumprimento das ordens judiciais pelas
instituições financeiras, aplicando, se for o caso, as penalidades cabíveis (Cláusula
Terceira, letra ‘k’ dos convênios).

2.6.Embargos:
Proposta a ação de cobrança executiva fiscal, de acordo com o dispositivo no art. 16 da
Lei 6.830/80, a regra é que o executado ofereça em trinta dias sua defesa por meio de
Embargos à Execução (ação incidental de conhecimento).
2.6.1.Trinta dias após seguro juízo (art. 16 da LEF)

Dispõe o art.16, § 1º da Lei 6.830/80 (LEF) que não são admissíveis embargos do
executado antes de garantida a execução. Tal artigo permanece sendo pacífica e
indiscriminadamente aplicado em nossos tribunais [01] [02], somente tendo sido
abrandado para admitir que se houver penhora, ainda que parcial, aceitar-se-ão os
embargos para não retirar do executado a única possibilidade para se defender.
Processual Civil – Execução Fiscal – Embargos do Devedor- Ausência de Garantia –
Indeferimento- liminar da Inicial. 1. São inadmissíveis os embargos à execução fisca l
quando não garantida a dívida (Lei n.º 6.830/80, art. 16, §1º). 2. À míngua de garantia
do juízo, não há lógica jurídica na pretensão inócua de "suspensão" dos embargos em vez
de "extinção" deles, pela singela razão de que o prazo de embargos só se inicia com a
garantia de execução. 3. Apelação não provida. 4. Peças liberadas pelo Relator, em
23/03/2010, para publicação do acórdão. TRF1; 7ª Turma; Rel. Des. Luciano Tolentino
Amaral; AC 200135000093919; e-DJF1 DATA:09/04/2010 PAGINA:321.
Tributário e Processo civil - Execução fiscal - Falta de garantia de juízo - Falta de
interesse de agir - Extinção do feito sem julgamento do mérito. 1 - a jurisprudência
deste tribunal, na esteira do entendimento do egrégio superior tribunal de justiça,
consolidou a diretriz no sentido de que constitui requisito indispensável ao recebimento
dos embargos à execução a segurança do juízo. com efeito, os embargos à execução
fiscal não são admissíveis antes de seguro o juízo pela penhora (lei nº 6.830, art. 16,
§1º). 2 - Compulsando os autos da Execução Fiscal em apenso, entretanto, constata-se
que não houve sequer a expedição do mandado de penhora, o que significa que a
penhora não se efetivou. Sem que tenha ocorrido qualquer constrição em seu
patrimônio, forçoso concluir pela ausência de interesse de agir do Embargante. 3 Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) provida. 4 - Processo extinto sem
julgamento do mérito (CPC, art. 267, VI). TRF1; 7ª Turma; Rel. Francisco Renato
Codevila Pinheiro Filho (conv.); AC 200401990587151; e-DJF1 DATA:12/03/2010
PAGINA:423.
2.6.2.Deposito integral (art. 151 II,CTN).
De acordo com o art. 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela LCP nº 104, de 10.1.2001).
VI o parcelamento.
Vale lembrar, ainda, que o disposto no artigo 151 do CTN, não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes

2.6.3.Natureza Jurídica dos Embargos: Incidente, sendo ao mesmo tempo ação de
conhecimento.
Único meio de defesa do executado, devedor, previsto pelo Código de Processo Civil,
contrário ao processo de execução, que instrumentaliza a face coercitiva da Jurisdição,
objetivando forçar um determinado devedor ao cumprimento de uma obrigação, a qual
se nega a cumprir; para que o credor receba o que lhe é devido.
Forma do executado se opor à execução, quer seja para extinguir o respectivo processo
ou retirar ou reduzir a eficácia do título executivo.
Assim, a natureza jurídica dos embargos à execução como uma verdadeira ação de
conhecimento, segundo o posicionamento dominante apresentado pela doutrina e
jurisprudência brasileira, de forma reiterada, fazendo inicialmente uma comparação dos
embargos à execução com a contestação do processo de conhecimento , estabelecendo
o porque possui uma natureza jurídica de uma ação incidental de conhecimento, sendo
considerada pela maioria da doutrina brasileira como uma ação constitutiva.
Constatação da natureza jurídica dos embargos à execução, como uma ação incidental
de conhecimento.
2.6.4.Jurisprudência
2.7.O problema da prescrição cf a LEF
O art. 8º. 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, observadas as seguintes normas: (…)
§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição (hoje já não
suspende)
Em tema tributário, porém, a prescrição é matéria de direito público e objeto de
disciplina jurídica peculiar, com fundamento na autonomia do Direito Tributário,
garantida pelo Código Tributário Nacional ( arts 109, 110, 118 e 126).
Art. 156 – extinguem o crédito tributário (…)
V-A prescrição e a decadência:
Prescrição tributária. A prescrição prevista no art. 156, inc. V, do CTN, por ser instituto
supralegal, previsto pela Constituição ( art. 146, inc. III, letra b) não se subordina às
normas processuais comuns, como as dos §2 do art. 8º e do art. 40 da Lei 6.830/80, além
de se equiparar com a decadência, bem como, ocorrido o quinquênio, sem causa
interruptiva ( CTN, caput e § do art. 174 do CTN), elimina, extingue o próprio direito
material.
→ Em julgamento do Resp 1120295 – SP, Relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento foi
modificado em voto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça,
posicionamento que teria assustado a comunidade jurídica. Em caso levado para
pacificar o início da contagem da prescrição, a 1ª Seção resolveu julgar também o fim.

Os ministros foram unânimes em dizer que o prazo é interrompido não quando o juiz
manda citar o devedor sobre a ação judicial, mas sim quando o fisco entra com a
execução fiscal, contrariando as interpretações mais literais do Código Tributário
Nacional.
2.7.1.Suspensão do curso da execução.
A suspensão cessa a fluência do prazo prescricional, cuja contagem recomeçará tão logo
seja removida a causa que ensejou a paralisação do prazo prescricional. Essa modalidade
não está prevista no art. 174 e seu parágrafo único. Porém, o parágrafo único do art.
155 do CTN reconhece a figura da suspensão da prescrição ao prescrever que na hipótese
de ser descoberta a obtenção da moratória mediante dolo ou simulação do beneficiado
ela será revogada e ‘o tempo decorrido entre a concessão de moratória e sua revogação
não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito’. É o que
chamamos de suspensão retroativa da prescrição
No art.151 do CTN e arts. 2.º, 3.º, e 40 da Lei 6.830/80 estão previstas as causas
suspensivas do crédito tributário aquelas hipóteses que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário já definitivamente constituído (moratória, recurso administrativo,
liminar ou antecipação de tutela, depósito integral do montante tributário,
parcelamento).
O art. 40 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, quando a execução é iniciada, mas o
contribuinte não é encontrado para citação, ou é citado, mas não tem bens para a
execução, a prescrição fica suspensa até que se faça a citação ou encontrem-se bens
para serem penhorados.
2.2.8.O problema da execução de títulos de pequeno valor
O deputado Celso Giglio, líder do PSDB na Alesp, foi designado relator especial na CCJ do
Projeto Lei nº 565/2010, que autoriza o Poder Executivo, por meio dos órgãos
competentes da Procuradoria Geral do Estado, a não propor ações, inclusive execuções
fiscais, assim como requerer a desistência das ajuizadas, para cobrança de débitos de
natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 600
(seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs. A proposta passou a
tramitar em regime de urgência após envio, na semana passada, da mensagem nº
93/2010, do governador Alberto Goldman.
Execução fiscal de pequeno valor
→ Na tarde de uma quarta-feira (17), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu o interesse de agir do município de Votorantim (SP) para ajuizar execução
fiscal de IPTU, mesmo que a causa seja de pequeno valor. Nesse sentido, o STF , decisão
de 17 de Novembro de 2010, jogou um balde de água fria naquelas ação fiscais que se
decidiam pelo Principio da Insignificância Fiscal.
No âmbito do STJ, deverá ser definido se Judiciário pode extinguir execução fiscal de
valor irrisório. A 2° Turma do STJ decidiu submeter à Primeira Seção o processo que
discute se o Judiciário pode extinguir execução fiscal ajuizada por ente público, ante o
valor irrisório do processo executivo A questão está sendo discutida em recurso

interposto pelo município paulista.
Apelação - Sentença que indeferiu o processamento da execução fiscal de pequeno valor
-Recurso de apelação convertido em embargos infringentes da LEF - Apelação da
Municipalidade parcialmente provida. . TJSP - 18 de Dezembro de 2008. SR 7495575100
SP(TJSP). No mesmo sentido, Apelação - Sentença que indeferiu o processamento da
execução fiscal de pequeno valor Recurso de apelação convertido em embargos
infríngentes da LEF - Apelação da Municipalidade parcialmente provida.TJSP - 11 de
Dezembro de 2008, na mesma direção, Apelação SR 7373665700 SP (TJSP).
Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006. ....." (nr) art. 14. fica o banco central do
brasil dispensado de inscrever em dívida ativa e de promover a execução fiscal dos
débitos provenientes de multas administrativas de sua competência, considerados de
pequeno valor... Residencia da Republica .
Medida Provisória nº 315 de 3 de agosto de 2006
promover administrativamente a execução fiscal dos débitos provenientes de multas
administrativas de sua competência, considerados de pequeno valor ou de
comprovada... das seguintes multas de natureza fiscal: i - dez por cento incidentes
sobre o valor dos recursos mantidos ou utilizados. Na verdade, a medida determina o
não envio destas inscrições para ser transformadas em CDA e, bem assim, ser executadas
judicialmente.
Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, no seu art. 14. determina que fica o banco
central do brasil dispensado de inscrever em dívida ativa e de promover a execução
fiscal dos débitos provenientes de multas administrativas de sua competência,
considerados de pequeno valor.
2.8.1.Nossa experiência a respeito dos débitos de pequeno.
2.8.2. TEXTO ACADEMICO (TRECHO)
4.6.Critérios de Avaliação.
Destacado os fundamentos da insignificância, passo a examinar, a seguir,
alguns dos parâmetros ou fatores que possibilitam o reconhecimento de uma
insignificância. A propósito, a jurisprudência, para aplicar o principio, têm
operacionalizado, como critério, a soma de quatro fatores:
a) valor irrisório da coisa;
b) irrelevância da ação do agente;
c)ausência da ambição
d) posição das partes diante do delito.
Vejamos o primeiro fator: o valor irrisório da coisa, ou das coisas atingidas.
Em Palmas, dois homens foram presos em flagrante delito quando roubavam duas

melancias em um sítio. Na verdade, roubaram coisa de diminuto valor, não
consumiram as frutas e, logo após, elas foram devolvidas ao proprietário. E o
magistrado determinou a liberação dos acusados, como também foram liberados
pela Justiça diversos acusados por contrabando ou descaminho de pequenos valores
das mercadorias, sobre os quais incidiram diminutos tributos. Ali, não seria
plausível que, em face de tantos problemas, o Judiciário se ocupasse dessas
demandas.
A irrelevância da ação do agente está também afeto a uma noção de valor,
mas associada a um outro ponto secundário, porém, significativo. No exemplo em
que um apelante e um não-apelante furtaram 21 abóboras, no Rio Grande do Sul, a
consideração do fato de bagatela se deu em virtude da ação, avaliada em quinze
reais, porque só queriam subtrair aquelas leguminosas e nada mais. Poderiam ter
agido mais violentamente em termos de ataque ao bem e causado maior prejuízo
patrimonial a vítima, mas se restringiram a fazer o que responderam. Aliás, nesta
linha, os agentes só deveriam ser responsabilizados pelo que fizeram e, se esta
ação, foi considerada irrelevante, também a sua condenação deveria ser
irrelevante.
Já o fator ausência de ambição, momento em que o agente poderia atacar
algo mais valioso e não o faz, reduzindo o crime em sua estrita necessidade -- se é
que é possível avaliar essa conduta – tem encontrado repúdio entre especialistas da
matéria. Assim, uma vez adotado esta ausência, “o sujeito acabaria sendo punido
pelo que queria, não pelo que fez”. Aqui, sem uma base legal, não é possível esta
extensão marcadamente subjetiva. Aliás, é bom advertir, na compreensão da
bagatela, não se pode incluir o desvalor da intenção, porque tal perspectiva resvala
para o campo subjetivo e psicológico, descreditando o fato concreto nos limites da
ação objetiva do indivíduo.
A posição das partes – autor e vítima – diante do delito é também muito
polêmica. Se um operário furta uma bicicleta de um grande empresário esta
ocorrência pode ser “subtaxada” juridicamente pela bagatela, pois para o homem
de empresa a referida subtração lhe valeu muito pouco ou nada. Porém, o mesmo
fato deixa de ser irrelevante, se a mesma bicicleta furtada fosse agora de
propriedade de outro operário. Mas, o problema não está na posição das partes,
porque essas posições constituem a periferia da questão. Saber, além do ataque ao
patrimônio da vítima, sobre o tipo de vítima, é importante, mas nem de longe é
decisivo. Afinal, o centro do problema não é este, porém, o crime concreto e
projetado.
Em síntese, só é possível avaliar uma insignificância através de um critério
econômico e social, ligando a noção de valor e de pessoa. Daí, excluem-se do tipo
previsto quando ensejam os fatos de mínima perturbação social, da mesma foram
que uma exata adequação social pode conduzir a uma impunidade, ou seja, a
inaplicabilidade de uma pena, desde que esses comportamentos sejam
normalmente admitidos.
4.7.Classificação: Insignificância Pura e Impura.
Essa classificação dual que adotamos tem uma utilidade teórica e prática:
seja na melhor compreensão do instituto (baseado na moderação), seja na busca de
sua aplicação. Juridicamente, aquilo que é puro, logo denota a noção de genuíno,

sem mistura, cristalino Por isso, a pureza tem aptidão de ser instantemente
reconhecida, ou seja, “o fato deve projetar-se isento de dúvida 149”, diferentemente
daquilo que é impuro que, para ser conhecido, mas sem ser necessariamente
complexo, demanda maiores esforços, em face de sua composição.
Krupelman refere-se aos grupos bagatelares independentes e dependentes.
Moccia divide essas “microviolações” em autônomas e não-autonomas. Luiz Flávio
Gomes opera semelhante distinção e destaca no seu ensinamento que “a novidade
que está (cada vez mais patente) nessa matéria consiste numa sutil distinção entre
o principio da insignificância e o da irrelevância penal do fato, que a própria
jurisprudência está encarregado de fazer150”.
O princípio propriamente dito aplica-se na hipótese de não haver uma
efetiva ofensa à objetividade jurídica do crime. O fato seria atípico. É alguém que
furta duas melancias, como na ocorrência de Palmas. Ali, o inquérito, o processo e
a possível condenação apresentam como aberrantes perante a opinião pública 151. O
Judiciário deve intervir, não para punir, porém, para descriminalizar certas
condutas, a menos que queira ser incompreendido e criticado. Não é possível
utilizar o Direito Penal motivado por lesões ínfimas, ao contrario, ele foi criado
para coibir expressões maiores da conduta humana. Bem comparando, era como se
fosse destinado uma UTI de um hospital para alguém que tivesse um eritema, uma
pigmentação vermelha na pele, que não chega a ser uma lesão corporal.
No outro, a impropriedade da insignificância reside no controle da sanção
penal que passa a ser irrelevante. Por esta máxima, mesmo havendo ofensa real ao
bem jurídico tutelado, o fato passa a ser irrelevante penalmente, ou seja, diante
do caso concreto, sobreleva-se a desnecessidade da pena. Quer dizer: em certas
situações concretas, o fato é típico, mas nem por isso é obrigatório a imposição de
penalidade. É o caso do filho que furta o pai. Existe crime, mas não se aplica
penalidade.
Nesta linha, o princípio da insignificância próprio seria causa de atipicidade
ou de exclusão de tipicidade. Quem furta palitos de um caixa de fósforo, ou dois
“carioquinhas” da padaria mais próxima, não pode ser objeto de uma condenação
penal, porque este direito não foi criado para sancionar este tipo: furto de palitos
de fósforos, ou de carioquinhas. Com certeza, destino maior foi reservado a este
ramo do direito público. Daí, a atipicidade que promana de um resultado que não
significa nada em termos econômicos ou muito poucos, já o reconhecimento do
princípio da insignificância impróprio decorreria de uma correta política penal, de
sorte a dispensar a aplicação de uma penalidade em vista desse mesmo padrão de
desvalor.
Na aplicação do primeiro princípio, não haveria crime, portanto, a conduta
seria atípica e, bem assim, sequer a ação poderia ser intentada, aliás, desde seu
marco inicial, enquanto na compreensão do segundo, haveria crime ( seria,
portanto, conduta típica), mas, centrando-se na pessoa do agente, haveria lugar
para dispensa de pena. Assim, na insignificância própria haverá um desvalor do
resultado; ao passo que na insignificância imprópria, ainda que não tenha esse
149 RHC n 4311/RJ, STJ, 6° Turma, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro
150 Ob. cit. p. 01
151 A decisão que liberou os acusados teve repercussão aqui no Ceará e foi objeto de comentário jornalístico
(Blanchard Girão, Sentença Comovente, artigo, Jornal O Povo, edição de25/10/2004, editoria de opinião).

desvalor do resultado, o fato seria irrelevante do ponto de vista da penalidade,
portanto, o desvalor é da pena.
Na verdade, a insignificância, partindo da máxima que recomenda ser a
ação irrelevante passível de condenação irrelevante, pode ser conhecida com ou
sem reservas. Esta classificação, como fecho deste tópico, vem sendo adotada com
muita clareza pelos tribunais superiores. Vejamos o seguinte julgado:
“No caso de furto, para efeito de aplicação do princípio da insignificância é
imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis,
implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada
a mínima gravidade)152”
Daí, mais uma vez, a certeza de que a bagatela só tem amparo na
doutrina, diante do caso concreto; enquanto a insignificância pode ter base legal,
mas, sendo a infração de pequeno valor e de pequena gravidade, recomenda-se o
privilégio, inclusive, em face do exame de critérios subjetivos, até a dispensa de
qualquer penalidade.
4.8. Insignificância Fiscal: Limites.
Vertendo toda essa doutrina para o campo tributário, de início, colho dois
importantes problemas. O primeiro, está relacionado com uma dificuldade técnica
em aplicar o princípio da bagatela no plano de todas as infrações tributárias, ainda
que a jurisprudência tenha admitido a bagatela, sem qualquer obstáculo. O
segundo refere-se aos limites desta aplicação.
Devo observar, prima facie, que o princípio da insignificância já é um
limite, uma graduação, ou uma calibragem, porquanto, já é um instrumento de
limitação da abrangência do tipo penal às condutas realmente nocivas à sociedade,
resguardando de tal modo o ideal de justiça proporcional – a medida justa – que a
penalidade deve guardar em relação à gravidade do crime, descartando aquilo que
realmente não deve ser sancionado em face da insignificância do bem ofendido, da
ação perpetrada, da perda de tempo e ocupação, do alto custo, ou da
“inconveniência de se movimentar o Poder Judiciário”.
Todavia, já penetrando nestes limites, cumpre observar que existe uma
possível impossibilidade em se conhecer o princípio da bagatela no campo do
Direito Tributário Penal e do Penal Tributário, fechado o circulo de todas as
infrações tributárias, sejam administrativas ou criminais, o que passo a examinar a
partir de dois problemas.
4.8.1.O Dogma Tributário da Legalidade do Tipo Fechado.
No universo tributário, por ser um direito de imposição ou um direito de
rejeição, na medida que impõe sacrifícios pecuniários aos jurisidcionados, não há e
não pode haver lugar para a atipicidade em razão de sua estrutura fundante estar
assentada na estrita legalidade. Esta seria uma posição mais radical, baseada na
figura, aliás, como pedra de toque de todo arcabouço do sistema. Assim, não há
tributos sem lei prévia, porque a Constituição Federal já havia estabelecido que
152 RHC n °16.159/RS, STJ, rel. Min. Félix Fischer.

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da
lei, além da vedação de que, sem prejuízo de outras garantias, não é possível exigir
ou aumentar tributos sem lei que estabeleça.
Tecnicamente, todo esse comando maior está inserido no CTN e, ali, há
uma cláusula de alta significação para este documento. Diz o texto do diploma
legal: “somente a lei pode estabelecer: a instituição de tributos, ou a sua extinção,
majoração ou redução153”. Daí, duas lições fundamentais: inexibilidade de imposto
sem lei que o crie e proibição de aumentar ou extinguir tributos sem diploma
legislativo que autorize tal aumento ou extinção.
Montada essa linhas, respeitando exceções, há que se vetar qualquer
alteração tributária por veículo diverso da Lei, defenderão os doutrinários mais
conservadores. Esse sagrado princípio da legalidade decorre da profunda
preocupação do legislador constituinte de defender de modo específico, claro,
nítido e indiscutível, o administrado exatamente contra a ação do Poder Público.
De tal modo, “o Poder público, conquanto seja detentor de um interesse superior,
encontra-se, a partir do esquema constitucional brasileiro, rigorosamente limitado
pela legalidade da tributação154”.
Isso quer dizer apenas o seguinte: qualquer movimentação tributária, em
nível normativo, eqüivale a criação de tributo novo. De tal modo, o ente político só
poderá isentar alguém do pagamento de um tributo ou livrá-lo de alguma
penalidade se for através de lei específica, o que importa afirmar que o
reconhecimento de insignificância deve ser viabilizada por lei, como aliás assim
sempre foi reconhecido, quando estamos falando em remissão ou anistia fiscal.
Mas, o problema – que não pode ser ignorado -- surge quando não existe lei, porque
a relação tributária, diferentemente de outros ramos do direito, é estabelecida
diretamente entre o contribuinte e o Poder Público.
Dito isto, é necessário examinar a trajetória da obrigação tributária:
primeiro ela nasce com o fato gerador do tributo, mas é a lei que faz a descrição
desse fato. Depois, começam a decorrer os pressupostos legais para o seu
pagamento. Assim, recebendo o contribuinte o aviso de lançamento que apurou o
crédito e o quntum desse crédito, a obrigação se aperfeiçoa e se completa. Quer
dizer: a obrigação transforma-se em direito. Pois então: constituir um crédito
tributário pelo lançamento significa a formalização da existência de um dever
jurídico de pagar um tributo. Daí, após lançado o crédito, ele é definitivamente
constituído para ser adimplido, em modo e tempo, pois não sendo recolhido ou
pago junto ao fisco, a administração impõe penalidades e sanções ao contribuinte
faltoso.
Nesse ponto, surge a responsabilidade fiscal que não deve ser confundido
com débito, da mesma forma que tributo não é sanção. Assim, responsabilidade é
estado de sujeição que devemos sempre observar, pois somos juridicamente
responsável por alguma obrigação na medida que estamos sujeito as conseqüências
do não cumprimento desse dever jurídico. Por isso, grosso modo, a responsabilidade
é simplesmente uma aptidão para responder sobre eventuais conseqüências
jurídicas.
153 Art. 97, CTN.
154 Arruda Alvim, O Processo Tributário: Princípios Fundamentais, in Estudos Jurídicos, Unisinos, RS, Vol. IV,
n° 15, p. 29.

Tributo é a prestação exigida pela norma primária e a hipótese de
incidência desta norma – instituiu a obrigação e o dever de pagar o tributo -- há de
representar necessariamente a descrição de um fato lícito. Agora, a sanção é
diferente: ela é um elemento consequencial que deve ser aplicado contra aqueles
que desobedeceram uma norma cometendo uma ilicitude. A sanção parte de uma
construção de lógica jurídica, dentro da seguinte proposição: “dado o fato
temporal, deve-se a prestação; dada a não-prestação, deve-se a sanção”.
Nesta proposição, duas ordens de comandos ganham superfície: a norma
primária – aquela que descreve a hipótese e prescreve a conduta – e a norma
secundária – aquela que provisiona a possibilidade de uma conseqüência quando
desatendida a hipótese e a conduta descrita primariamente. Não é errado, nesse
sentido, pensar que essa conseqüência – a infração ao não cumprimento – acaba
sendo uma espécie de hipótese de incidência que enseja sanção.
A sanção é norma secundária, portanto, ela só tem lugar depois de
aperfeiçoado todo tipo previsto pela norma primária: hipótese de incidência ou
fato gerador, lançamento e crédito tributário não satisfeito. Essa elucidação
desqualifica qualquer possibilidade de se dizer que existe uma atipicidade. O
tributo foi imposto consoante a norma instituidora desde seu nascimento e
constituído definitivamente, segundo a mesma norma. Agora, se ele não foi
recolhido, porquanto, se não foi pagado, cabe, aqui, a aplicação de diversas
penalidades.
De uma certa maneira, todas as normas jurídicas precisam de um conteúdo
punitivo para se tornarem úteis e eficazes. É a sanção que assegura ao Estado a
certeza que o tributo será recolhido. Hugo de Brito Machado leciona que ela pode
ser entendida como um instrumento com o qual, em um ordenamento jurídico,
preserva as leis em face do desgaste que lhes provoca a inobservância de suas
prescrições155. Por isso, a sanção visa atribuir um ônus as pessoas inadequadas à
administração ou á convivência social ou, ainda, aquelas em que se envolvem aos
casos patológicos, com evidente propósito de repressão e desestímulo, referindo-se
as pessoas que não pagam os tributos e as que desviam através do crime que
ensejam penalidades através do mesmo fundamento: o não pagamento.
Toda ação que não seja punível pode ser realizada livremente ou praticada
de modo facultativo. Mas, sendo proibida, sua prática pode acarretar uma
conseqüência. Também, da mesma forma, o não-cumprimento desta ação ensejaria
punição. Nesta linha, convém examinar como se operacionam as normas jurídicas.
Eis, aqui, dois modelos de ações e sanções normativas.
Primeiro: quando o dever estatuído pela norma é uma abstenção – não
matar, por exemplo – cumpre-se a norma naturalmente com a omissão, ou seja com
a boa regra de convivência social e hipótese de punição é a ação de positiva de
matar. Como a norma é efetivamente cumprida ? Com a ação negativa e, bem
assim, a sanção será inexistente ou nula, servindo apenas de adereço para este
caso de correção.
Segundo: quando o dever que a norma preleciona é uma ação – pagar
155 Uma Introdução ao Estudo do Direito, ob cit. p. 89.

tributo, por exemplo – cumpre-se o núcleo do comando com a ação positiva e a
hipótese de castigo surge da ação negativa. Desta sorte, a norma é cumprida com a
ação positiva de recolhimento dos valores representados pelo crédito e a sanção
ocorrerá com a inércia do responsável pelo cumprimento da ordem normativa.
Em ambos modelos, há secundariamente uma contrariedade da norma, isto
é, existe uma desobediência derivada do mandamento primário ou principal que é a
omissão e a ação. Ali, a punição ou a penalidade será aplicada quando a norma que
determina a omissão encontra, em seu lugar, uma ação e a que determina a ação
encontra, noutra direção oposta, uma omissão. Mas, insisto: a penalidade ou
punição só é possível depois da consumação do tipo.
A verdade é que este direito cuida de todo desenvolvimento do tipo, com
uma atividade profundamente obrigatória e vinculada a lei, demarcando desde o
nascimento da obrigação principiando com o fato gerador, o fato que origina a
obrigação, passando por uma série de atos administrativos que tem como fim a
constatação, verificação e a valoração quantitativa da situações que a lei elege
como pressupostos da incidência, até a consolidação final do crédito tributário,
pelo lançamento que, uma vez inadimplido, transforma-se em título executivo,
resultado da sua inscrição da dívida ativa.
Como a atividade é plenamente vinculada à lei desde sua gênese e origem,
penso que a única forma de reconhecer a insignificância é através de um critério
quantitativo ou econômico, mas, como se disse, no plano secundário, no momento
em que se aplicaria a sanção e não abertamente como estão fazendo parte dos
magistrados, gerando um problema que precisa ser aprofundado.
Pensamos o seguinte: identificando o principio da insignificância (impuro) –
o fato tributário é sempre típico -- a dispensa da penalidade só poderia ser
justificada se o bem atingido importasse maior dispêndio para a máquina judiciária,
ou seja, para cobrar ou penalizar alguém que desviou determinada quantia, esta
deveria ser menor do que todos os gastos que se realizariam com pessoal e tempo,
aquilo que o Ministro Gilson Dipp denominou de “inconveniência de se movimentar
o Poder Judiciário, o que seria bem mais dispendioso” 156, porque estamos cuidando,
seja como for, de um ataque ao erário, ao tesouro ou a Fazenda Pública e, nesta
lesão, não haveria lugar para avaliar o tipo do injusto, mas o desvalor da
penalidade.
4.8.2.O Problema dos Limites.
Não acredito que exista ainda resistência na aplicação do princípio da
insignificância, pelo simples fato dele possuir natureza doutrinária e não estar
disposto na lei. Talvez, o maior problema com essa máxima não esteja relacionado
com a sua admissibilidade, pois até doutrinadores mais positivistas já começam a
adotá-lo timidamente. O grande imbróglio reside na esfera dos limites e a confusão
se elastece em virtude da falta de separação das duas máximas – insignificância
pura e impura – na oportunidade de sua aplicação.
Vejamos, mais recentemente, como o descaminho foi examinado pela
jurisprudência, á luz do princípio da insignificância: uma turma decidiu
156 HC n° 2718/MA, STJ.

“não se deve considerar tão-somente a lesividade mínima da conduta do
agente, sendo necessária apreciar outras circunstâncias de cunho subjetivo” 157.
Outra, da mesma corte, pontificou:
“circunstâncias de caráter eminentemente subjetivo tais como
reincidência, maus antecedentes e, também, o fato de haver processos em curso
visando à apuração da mesma prática delituosa, não interfere na aplicação do
princípio da insignificância”158
A bagatela no Direito Penal é autoevidente: sua presença não pode ser
ignorada, ela está apta a ser conhecido imediatamente, a não ser que o julgador
seja tão severo e formal, ao ponto de cair no ridículo, como ocorreu na 8 Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando o desembargador João
Antônio da Silva, ao relatar um recurso, reformou uma sentença de primeira
instância, lavra do juiz José Eduardo Hablitschek, que havia absolvido a pessoa
acusada de ter furtado um repelente, de um supermercado, ao custo de onze
reais159.
A posição de bagatelar é simples: basta ver a total insignificância do objeto
do delito que deve ser um desvalor, de sorte que a Justiça não intervém justamente
para não produzir contraditoriamente injustiça. Por isso, a simples abertura das
investigações sobre o fato insignificante já representa um postura antipática,
irracional e aberrante, porque, na realidade, apresenta uma fratura exposta de
nossa desigualdade social.
Não é o que ocorre com o princípio da insignificância impuro porque, por
ele, não estamos cogitando de uma ninharia, mas de aplicação da penalidade. Aqui,
sim, entram outras circunstâncias de cunho subjetivo, como a vida pregressa,
comportamento social, maus antecedentes e reincidência. Por isso, advogo que
apenas essa máxima pode ser aplicada largamente nos crimes contra a ordem
tributária, quantos a delitos de pequena monta.
Por outro lado, para a maioria dos penalistas, o delito de bagatela só
constitui crime no primeiro momento. Ele realmente se amolda no fato típico, não
há dúvida quanto a essa particularidade, mas posteriormente, portanto, no segundo
momento, tal fato encontra seu tipo desconsiderado, por tratar-se de ofensa a bens
jurídicos que não causam uma reprovação social, de maneira a excluir a atuação do
direito material. Esta é tese difundida, mas que dificilmente poderá ter uma
incondicional aceitação científica no mundo tributário, ainda que jamais ignorada,
por ser um ambiente marcado por tipicidades fechadas, limites e vinculações, em
vista das competências impositivas, dos poderes, dos administrados e, sobretudo,
dos primados do Estado Democrático de Direito que impõem legalidade e certeza
das relações tributárias.
157 HC n° 33.655-RS, STJ, rel. Min. Laurita Vaz
158 HC n° 34.641/RS, STJ, rel. Min. Felix Fischer
159 Segundo o prof. Luiz Fávio Gomes, comentando o malsinado acórdão, o dono do supermercado, Cyd de
Souza Lima, ficou estarrecido e surpreso quando soube da condenação. Disse: “meu Deus ! eu só queria dar uma
dura nele”.

A jurisprudência tem aplicado o princípio da bagatela sem maiores rigores
técnicos. Em diversos casos práticos, os tribunais superiores têm se manifestado
abertamente em favor desta máxima: contrabando de cigarros de pequena monta,
valor sem substância para execução fiscal, seguida da perda dos bens em favor da
autoridade fazendária, autoriza a bagatela 160; da mesma forma: a sonegação de
contribuições previdenciarias não recolhidas diante de dificuldades financeiras e de
causa supralegal que exclui a culpabilidade, como a falência 161, por exemplo; ou
mesmo em face do pequeno valor 162; também em descaminho, ínfimo valor da
mercadoria de procedência estrangeira apreendida, com tributos incidentes que
não chegam a mil reais foi considerado delito de bagatela.
Em todos esses casos que se inserem no Direito Tributário Penal, manifesto
minhas dúvidas quanto a boa técnica de aplicação. Não discuto a insignificância do
ponto de vista geral. Realmente, são delitos insignificantes, mas não são bagatelas
no sentido exato, dentro da literalidade empregada pelos penalistas. Na verdade,
penso que, ali, só caberia a integração do princípio da insignificância impuro,
porque, na contra-mão dessa idéia, não haverá limites para investidas delituosas.
É que a ação sequer poderá ser intentada com a presença do princípio
bagatelar, momento em que o Ministério Público pode suplicar pelo arquivamento
das investigações compiladas no inquérito, assim, quedando-se sem oferecimento
da denúncia, ou, no caso de insistência da denúncia, o paciente, lançando mão do
mesmo princípio, pede o trancamento da ação via habeas corpus, impedindo que
examine a culpabilidade, a vida pregressa e comportamento social do agente,
porque não há ação nenhuma e, bem assim, não haverá culpa e reincidência.
A inconveniência da aplicação da insignificância pura no campo penal
tributário pode ser sentida na seguinte hipótese: alguém que contrabandeia dois
pacotes de cigarros e obtém o trancamento da ação penal, em virtude do delito de
bagatela, pode muito bem planejar outro contrabando de igual monta, continuar
perpetrando este crime de sonegação em vários outros lugares e juízos.
É que a aplicação da bagatela parte de critério objetivos (não entram,
aqui, aspectos morais ou quaisquer outros fatores subjetivos típicos de reprovação)
e sua avaliação será sempre viabilizada por um desvalor do resultado ou um
desvalor da ação. Assim, o primeiro trancamento, com certeza, não deve se
comunicar com o segundo, porque sequer houve crime, pois a conduta foi
considerada atípica, não havendo justa causa para iniciar qualquer procedimento,
e, se foi absolvido liminarmente baseado na injustiça do tipo (porque fez
contrabando de dois pacotes cigarros), pela mesma razão, de modo simétrico,
também será absolvido na segunda ação delituosa.
Para evitar esta distorção, preventivamente, o aplicador do direito tem
que fazer opções, para cada universo do Direito, mas opções que levam ao mesmo
desiderato. Por exemplo: em Direito Penal Tributário, em vista de um fato
insignificante, a melhor alternativa recomenda a aplicação da máxima impura. O
certo é que a escolha correta de um dos princípios da insignificância evita maiores
equívocos. A lição de Luiz Flávio Gomes, nesse particular interpretativo, é perfeita
e afasta a confusão. Ensina:
160 ACR n° 97044677622, TRF 4° Região, rel. Juíza Tânia Escobar.
161 AC n° 9604070274, TRF, 4° Região, rel. Juiz Teori Albino Zavasck
162 RESP n° 240656/ PR, STJ, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca.

“os critérios que orientam o princípio da insignificância são somente os do
desvalor do resultado e do desvalor da conduta (e nada mais). Não se pode mesclar
os critérios fundante de cada princípio, sob pena de se incorrer em grave confusão
(que não se coaduna com a boa técnica). O injusto penal é constituído de desvalor
do resultado e desvalor da ação. A insignificância correlaciona-se indubitavelmente
com o âmbito do injusto penal. Logo, não entram aqui critérios subjetivos típicos
da reprovação da conduta163”.
É sintomático: as referências que os aplicadores do direito estão fazendo
em relação ao princípio da insignificância pura voltadas ao desvalor da
culpabilidade – impregnada de fatores subjetivos, como boa antecedência,
motivação social do delito e personalidade – resultam sempre em confusão. Daí, é
preciso separar a disciplina que cuida do delito material (teoria do delito) da outra
que examina a penalidade (teoria da pena), porque, do contrário, acabam
enliçando as relações nodais de medida.
4.9.Conclusões.
Quanto aos princípios da fragmentariedade e intervenção mínima, devemos
observar que nem sempre o Direito Penal utiliza os meios de intervenção mais
severos. Os instrumentos postos à disposição do Direito Administrativo Sancionador
fizeram que em algumas ocasiões fosse preferida pelos acusados a sanção penal à
administrativa164.
O Direito Penal Tributário e o Direito Tributário Penal possuem objetivos
econômicos e não criminais. O legislador pretende tão-somente, através da ameaça
de prisão, receber o tributo não recolhido. Nada mais. Daí, cuidar-se de uma
disciplina que tem objeto racional, obrigatório e vinculado
Não existe bagatela na esfera administrativa tributária, mas existe seu
correlato que é o perdão da dívida. Portanto, o princípio não pode ser aplicado
neste campo apenas com base na doutrina. Daí, a necessidade de uma norma
(portaria, medida provisória e lei). Mas, essa necessidade desaparece quando o
problema estaciona no Judiciário.
A remissão e anistia têm influência decisiva no mundo penal, porém,
qualquer medida adotada neste plano criminal pode não surtir qualquer efeito,
portanto, a recíproca não é verdadeira. Neste caso, se a administração resolve
dispensar um tributo em vista de um determinada circunstância, na esfera penal o
mesmo fato não poderá ser objeto de procedimento. Aliás, se na área
administrativa não houver interesse na execução de certas dívidas tributárias, este
desinteresse têm justificado o conhecimento do princípio no campo penal.
Agora, aquilo que foi considerado bagatela junto ao Direito Penal
Tributário não terá influência administrativa, a menos que essa consideração
mínima seja baseada no perdão legal. Ou em qualquer dispositivo de lei. A
propósito, em tese, “a instância penal, em se tratando de crimes contra a ordem
163 Critérios Determinantes do Princípio da Insignificância, disponível em http//www...
164 Conforme Ripollés, certos casos de violação ambiental e da honra são muitos mais severos do que o próprio
Direito Penal.

tributária, independe da instância administrativa165”.
Temos duas situações diferentes em nível de conclusão:
a) o delito foi “subtaxado” juridicamente como insignificante: essa decisão
não terá nenhuma influência no plano administrativo, até porque na
maioria dos casos a repartição administrativa não tem registros desses
pequenos infratores;
b) o delito da insignificância foi reconhecido com base em algum
dispositivo legal, seja remissão ou anistia: esse reconhecimento passa a
influenciar no duplo penal/administrativo.
Definitivamente, a bagatela não deve ser totalmente reconhecida nessa
esfera tributária, pois o que é possível conhecer é uma espécie da bagatela: a
insignificância impura. De princípio, a insignificância fiscal é legalmente autorizada
na repartição administrativa, passando a constituir remissão ou anistia, e, esta,
como medida administrativa, ou seja, a repartição fiscal está apta a resolver todos
esses casos.
No plano judicial, a bagatela constitui linha de hermenêutica. Aqui, devem
ser diferenciadas duas situações: os delitos tributários cometidos por empresas
legalmente constituídas e os delitos cometidos por pequenos comerciantes
informais. Os primeiros, são controlados inicialmente pela esfera administrativa e,
somente depois desse controle, passam a ser examinados pela esfera judicial. Os
segundos, principalmente no cometimento das microviolações, só podem ser
controlados judicialmente.
Por outro lado, o valor da infração a ser considerado, para o fim de
aplicação da insignificância, é sempre o valor principal, porque os outros
acréscimos pecuniários (multas, correções e emolumentos) são acessórios
provenientes da esfera administrativa e não do mundo penal.
Certo que uma ação irrelevante pode merecer uma condenação irrelevante
ou nenhuma condenação. Mas isso não implica a liberação dos ilícitos
administrativos ou civis, isentando o seu autor de multas, ou de outras medidas
legais pertinentes à espécie, como restituição, reparação e indenização. Como
leciona Luiz Flávio Gomes: “não há dúvida que não podemos conceder que o autor
de um fato insignificante fique totalmente impune. Alguma sanção ele pode ter que
experimentar”. Por isso, é preciso que o Estado escolha uma das condutas que
deseja punir. Afinal, não desaparece estruturalmente o ilícito, o que desaparece é a
penalidade.
Conclusivamente, não é possível a acumulação de duas sanções sobre o
mesmo fato ilícito, principalmente, quando se tem uma insignificância fiscal. Esse
reconhecimento deixa a descoberto o quanto a criminalização tributária é
plastificada sobre as infrações que já existiam no plano administrativo, o quanto é
exorbitante. “A acumulação de sanção administrativa e penal sobre o mesmo fato –
diz Hugo de Brito Machado – “não é válida porque viola os princípios da
165 HC n° 16282, RJ, STJ, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca.

proporcionalidade e da razoabilidade”
O mesmo motivo que justificaria a instituição de uma insignificância fiscal
também serve para não positivá-la, respondendo a pergunta: porque não há uma
providência legislativa com relação a esse tema. É a grande questão: ao liberar
pequenos contribuintes impontuais, a norma liberatória acaba punindo os que
pagaram o mesmo tributo no e modo que determina a administração.
É de se concluir: não é boa política, do ponto de vista fiscal, editar todo
ano uma lei de perdão, como se faz temporariamente na pano penal, porque os
pequenos contribuintes deixariam de recolher os tributos, para aguardar a sua
liberação legal. Daí, o princípio da insignificância fiscal será sempre um tema de
especulação doutrinária na linha de hermenêutica.
Anteriormente, já falamos da dificuldade técnica em transladar um
princípio para o campo positivo. Essa passagem, por sua vez, obriga e aprisiona o
legislador na idéia de explicitar a gravidade de resultado, afastando qualquer
margem de interpretação. Por isso, opinamos que o princípio deve permanecer
como vetor aberto, como forma de interpretação que o caso concreto viabiliza,
dentro do livre convencimento de uma decisão aplicada, devendo sempre
permanecer como princípio e não como regra legal.

III ROTEIRO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SENTENÇAS/ UM CASO À PARTE
OFICINA/ LEITURA/ CASO PRÁTICO/
NOSSA EXPERIÊNCIA.

Proc. Nº 4162/91
Execução fiscal
Partes: Fazenda Pública Estadual X Tijuca Confecções Ltda.

Vistos etc.
Reconhecimento da prescrição. Inexistência de citação nos
prazos previstos em lei, haver-se-á por não interrompido o laço
prescricional, consoante o Art. 219, § 4º do CPC. Contado do
marco da constituição Definitiva do crédito, o fisco teria 05
(cinco) anos para a devida cobrança, o que exercitou,
efetivamente, porém, sem obter a interrupção da contagem
desse tempo, isso porque não houve, e nem foi possível, a
citação pessoal do devedor (inteligência do Art. 174, do CTN).
A interrupção da prescrição prevista na Lei n° 6.830 deve ser
interpretada à luz da Súmula nº 78 do extinto TFR. Não existe
no Direito pátrio ação eterna. Demais, não se localizou a pose
de bens livres e desembaraçados em nome do devedor.
Impossibilidade de realizar o objeto do processo. Extinção
anômala.
Historiam os autos que a FAZENDA PÚBLICA, com base em título
executivo, representativo de débito fiscal, regularmente inscrito, lançado e constituído
definitivamente, vem ao Judiciário local e promover a presente ação de execução
contra o devedor acima nomeado.
O Executado, apesar de todos esforços, jamais foi citado, nem se logrou
qualquer penhora ou constrição de bens em seu nome (ver certidões do meirinho).
Processo inerte há anos, vez que foi ajuizado na data de 09.06.82,
portanto, conta o feito com 13 anos.
Hipótese de extinção anômala. Decido.
Literalmente, nos termos do Art. 617, do CPC, a propositura da ação de
execução, se deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, desde que a citação seja feita
com observância do disposto no Art. 219 da mesma codificação processual.

Noutras palavras, “não se efetuado a citação nos prazos mencionados”,
esclarece o mencionado Art. 219, § 4º, “ haver-se-á por não interrompida a prescrição”.
No caso específico de execução fiscal, o fisco, contado do marco da
constituição definitiva do crédito, teria 05 (cinco) anos para a devida cobrança, o que
exercitou efetivamente, porém, sem obter a suspensão da prescrição, digo, a
interrupção da contagem desse tempo, isso porque não houve, e nem foi possível, a
citação pessoal do devedor (inteligenciado Art. 174, do CTN).
Por oportuno, cabe observar que a interrupção da prescrição prevista na
Lei 6.830 deve ser interpretada à luz da Súmula nº 78 do extinto TFR : “ proposta a ação
no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. Quer
dizer: a hipótese de interrupção prescricional só se aplica se ocorrendo falha no
aparelho da Justiça, porque caso contrário existiria, no Direito pátrio, ações eternas, a
cruzar tempos e gerações.
Demais, além de não ter sido citado o devedor, nenhum bem foi
localizado para ser afinal arrestado, quando todo processo, qualquer que seja, tem por
escopo verdadeiro a obtenção de um resultado útil e eficaz.. Como ensina HUMBERTO
THEODORO JR. “ a execução há de ser útil ao credor, de modo que nunca pode ser
utilizado apenas como maio de arruinar o devedor, sem nenhum proveito prático”.
É evidente que essa utilidade se reveste na possibilidade de excutir bens
do devedor, porque “ enquanto o devedor possuir bens livres e desembaraçados, o
credor”, com certeza, terá “ a satisfação de seu direito em execução”, escreveu o
douto ALFREDO BUZAID, na Exposição de Motivos do CPC.
In causa, não se localizou a posse de bens livres e desembaraçados em
nome do executado. E como é impossível a localização, há que se tomar uma posição
administrativa, julgando esse feito de maneira anômala. Afinal, não existe demanda
eterna nem existe processo sem objetivo.
A verdade é que, segundo DEL VECCHIO, “ o legislador se abstém, às
vezes intencionalmente, como nesta hipótese, se determinar o que pode ser, mais
oportunamente e com mais justiça, estabelecido pelo juiz”, a caso a caso. É a aplicação
do velho dito “ a lei reina, mas a jurisprudência governa”. Como afirmou, certa vez, o
insuperável NELSON HUNGRIA: “ a vida é variedade infinita e nunca lhe assentam com
irrepreensível justeza as roupas feitas da lei e os figurinos da doutrina”. Daí, a exegese
proposta: “ justiça exige que, em lugar de adaptarmos o caso à regra legal, adaptemos a
regra legal ao caso”.
Quando a supremacia do Código Tributário Nacional sobre a Lei 6.830,
não há dúvida. “ A lei nova não pode revogar o disposto no Código Tributário Nacional”.
Portanto, “ terá prevalência, naturalmente, o Código Tributário, que, em seu Art. 174, §
único, inciso I, é taxativo no sentido de interrupção da prescrição com a citação pessoal
do executado”, avisa LUIZ CELSO DE BARROS. Afinal, é a Lei 6.830, que de tão ordinário
foi aprovado por decurso de prazo, que deve se ajustar à Lei Complementar 5.172, que
instituiu o Código Tributário Nacional.
Nesse mesmo sentido, com referência a aplicação do Código Tributário e

não a Lei Ordinária, posiciona VIRGÍLIO CASTELO BRANCO ROCHA FILHO, em alentada
obra: “ a prescrição de débitos fiscais só se interrompe, verdadeiramente, nas hipóteses
colimados pelo parágrafo único, Art. 174 do Código Tributário Nacional e Art. 219 caput
da lei adjetiva”.
Em síntese, não citado o devedor e não identificado o bem sujeito a
penhora, a prescrição não foi interrompida, como impõe definitivamente o Código
Tributário Nacional. Daí o ultrapassou o lapso quinquenal, dado que não existe ação
eterna.
Em face do exposto, com base nos princípios informativos sucintamente
delineados, JULGO EXTINTO a presente execução fiscal, sem imposição de custas e
honorários devidos mesmo a inexistência de lide.
P. R. I.
Dê-se baixa na distribuição. Arquive-se após.
Fortaleza, 20 de julho de 1995.
Dr. Durval Aires Filho
Juiz de Direito
da 3ª Vara da Execuções Fiscais

MODELO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Vistos etc.
Avaliando feitos desta mesma natureza, a partir de suas marchas e
contramarchas processuais, observa-se, sem maiores empenhos, que a história destes
volumes é a reprodução autêntica da ineficiência da execução. Assim, ancorados nas
estantes da secretaria, os processos mantêm-se absolutamente contrários aos princípios
da finalidade, da materialização, do utilitarismo e da adequação. A rigor, representam
procedimentos opostos a um começo concreto, a um desenvolvimento mínimo e a um
fim razoável, prático e eficiente, porque não dizer processos improfícuos com vocação
indefinida.
Vistos do alto, emergem duas situações que conservam estes processos longe de
um resultado útil. Primeira: a falta de citação pessoal. O regular desenvolvimento do
processo de execução começa com a citação válida, isto é, a notícia da demanda. Esta
deve chegar ao destinatário, de acordo com as fórmulas e os prazos, a fim de que possa
tomar as providencias que lhe incumbe, seja pagando o montante cobrado, colocando
bens a penhora, depositando a importância executada, ou, ainda, permanecer omisso,
por falta de riqueza ou bens.
Na segunda avaliação, considerando-se ultrapassado o primeira situação, ou
seja, o executado foi citado, advém outra dificuldade: a falta de identificação de seus
bens. Quer dizer: temos firme o crédito apurado e cobrado legalmente e o seu
responsável para o provável pagamento, mas este executado não tem como satisfazer a
obrigação, normalmente, devido a aflorados fatores, que vão desde insolvência, fuga ou
abandono do negócio, até pelas diversas causas que justificam estes comportamentos,
seja pela alta carga tributária, seja pela incompetência, ou pela infelicidade, ou, ainda,
em decorrência de causas pessoais, como morte, a desintegração de firmas e todas as
outras causas metafiscais.
Tanto uma situação como a outra, como é natural, obriga que tais feitos passem
por desgastes e corrosões temporais. Não seria razoável pensar que pelo simples fato da
Fazenda Pública ajuizar uma dívida fiscal ela entraria em um túnel infinito, sem limites
e proporções marcadas pelo tempo. Aliás, para a identificação completa de qualquer
fato devem ser perquiridos os seus elementos integrativos, como o “quando” e o
“onde”. Não adiantam por exemplo, dizer unicamente que “o débito está na justiça”,
nem tampouco afirma isoladamente que o seu montante “tem dois meses e quinze
dias”. É preciso, então, definir conjuntamente que o débito está na justiça e isso tem
dois meses e quinze dias. Trata-se não é só de uma representação, mas de uma
necessidade universal de atuação integral das coordenadas de espaço e tempo.
Em direito, este desgaste temporal se chama prescrição, um instituto que
pressupõe a existência de um direito exercitável e a inércia de seu respectivo titular em
exercê-lo durante certo lapso de tempo, seja porque não usou que eram lícito usar, seja
porque não praticou qualquer ato que pudesse suspender estancar ou interromper o
desenvolvimento deste transcurso temporal. Como se vê: a prescrição tem como base
um fato medido pelo tempo que se conjuga com outro fato: a inércia.

Nesta linha de preocupação, o núcleo normativo do instituto determina que
determinados fatos – normalmente fatos que embasam a construção processual - passam
a comandar, como efeito, a desconstituição de certas relações ou criar outras realidades
jurídicas. Como ensina Eduardo Pinto Pessoa Sobrinho, de uma lição que retirei da
prático administrativa:
Fato jurídico que é, a prescrição consumada estabelece nova relação também, e
ainda jurídica, entre os interessados, perdendo um (…), o direito de pleitear, ao
mesmo tempo que o outro (…) adquire o direito de, sobre o assunto, não ser
acionado (Manual dos Servidores, 13ª Edição, Freitas Bastos, p.823).
É evidente que a falta de um direito a um tempo razoável para a definição de
um processo causaria certos embaraços que conspurcariam a ordem natural das coisas e
a própria racionalidade processual. Além de o processo cair em um vácuo, certamente,
em um buraco negro, em busca do infinito, sem um limite ou marco temporal, ele fluiria
ao sabor e controle de uma das partes, literalmente, direcionado pelo exeqüente,
exatamente aquela parte que se beneficiaria de sua prórpia inércia.
Agora, quanto à hipótese é a falta de identificação do devedor, isto é, no caso
de não citação do executado, como se procede diante desta nova interpretação?
Na verdade, no plano das execuções ficais, podemos deparar com ocorrência
que podem ensejar a aplicação do instituto da prescrição que gostaria de dar um
enfoque sistematizado. São duas situações processuais.
1. quando decorridos mais de cinco anos depois da primeira suspensão da
execução, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, e o processo continua
inalterado, sem que sejam identificados bens do devedor;
2. quando decorrido mais de cinco anos e o processo apenas foi deflagrado
com a inicial manejada pela Fazenda Pública, mas sem que o devedor fosse citado
pessoalmente, apesar de todos os esforços para identificação da pessoa do devedor.
Vejamos último caso, pois a primeira situação já examinamos, ainda que de
forma generalizada.
Processualmente falando, diante da inércia que tomou conta do exeqüente, a
providência será sempre do magistrado, presidente do feito, porque, na prática, não
seria possível aguardar a chegada do próprio devedor e alegar a prescrição que
provavelmente deu causa, em face de sua inexistência em termos processuais, como
determinava a revogada norma processual.
Ora, se em nenhum momento a justiça conseguiu promover a citação e, mais
ainda, dos sócios, co-obrigados, uma ciência que deve ser pessoal devido a a um plexo
de responsabilidades que envolvem a demanda, como poderiam voluntariamente
ingressar em um processo que eles não o acompanham e representam diversas
inconveniências e restrições para eles mesmos?
Processualmente falando, avisa J.E. Carreira Alvim que a falta de citação
significa a inexistência processual, “ o que faz supor um pseudo processo, que se
desenvolveu sem que tivesse réu (ou o verdadeiro réu) sido citado”. Baseado em Juliana
Demarchi em relação a um processo que se arrastava desde 1984, na ementa seguinte:

Tributário. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Inércia da Fazenda
Estadual. 1. Configurada a inércia da Fazenda Estadual, que permitiu o
arquivamento do feito por mais de seis anos sem que diligenciasse para
prosseguir com a execução, instala-se a prescrição intercorrente. 2. Precedentes
Jurisprudenciais. 3. Recurso não provido.
O que foi exatamente acolhido pelo STJ, convém lembrar, era que a declaração
de nossa prescrição, sem provocação das partes, seria possível em casos excepcionais
cuja duração do processo era permanecer por longos anos, suspensos e arquivados
sucessivamente até que viesse uma manifestação do executado.
Outra certeza que ficou pontificada pelo excelso STJ: é a partir da decisão que
determina a suspensão da execução por um ano, depois de fluido este prazo anual, que
começa a contagem dos cinco anos para efeito de prescrição intercorrente.
Em 2004, a Lei nº 11.051, felizmente, removeu os inconvenientes do
reconhecimento prescricional e resolveu adotar um modelo que fosse mais adequado,
alterando a orientação do art. 219. Dispôs modificando o mencionado diploma: “se da
decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz depois
de ouvido a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato”.
Pois bem: ali, diferentemente da orientação anterior, decorrido a prazo superior
a cinco anos (art. 174, CTN), sem impulso da execução do credor, impõe-se a decretação
da prescrição intercorrente. Isto quer dizer o seguinte: ocorrendo uma suspensão da
execução por um ano e, desta suspensão, transcorreu cinco anos sem que o exeqüente
tenha identificados bens do devedor, o juiz pode aplicar a prescrição, desde que
preliminarmente seja ouvida a Fazenda Pública.
Na vida prática das relações, convém observar, tudo tem um prazo de validade,
portanto, nada tem o peso da eternidade, como não é possível um navio a cruzar mares
e gerações, sem chegar a porto algum, não existe processo eterno e demanda sem
objetivo, Isso afirmei em sentença motivada há mais de dez anos, resolvendo centenas
de execuções, julgadas extintas de modo anômalas.
A grande questão, ainda naquele decênio passado, era que a permanência de
uma execução fiscal ativa no prazo indefinido, compreendida um prolongamento da
suposta responsabilidade patrimonial do devedor, uma dilatação que representava uma
virtualidade, uma expectativa. Tanto era assim que a Fazenda Pública costumava
apresentar listas dos maiores inadimplentes do Estado, mesmo aqueles executados,
fazendo crer que a integralidade de todos os processos em nome dos grandes devedores
era capaz de gerar receitas.
No labor prático, seguindo a orientação da melhor doutrina, sempre tive
reservas quanto à dicção do art. 40 da Lei nº 6.830/80 que, entre as principais
providências, determinava - no caso de não se apurar a insolvência do devedor , ali não
se identificando os seus bens executáveis – suspensão do curso da execução, durante um
ano, mas sem qualquer conseqüência, principalmente quando o mencionado diploma
livrava da ocorrência do prazo prescricional.

Para azedar ainda mais o problema, em matéria de prescrição de feitos
patrimoniais, como é o caso de nossos processos, sempre prevaleceu o entendimento de
que o instituto não podia ser aplicado sem provocação das partes interessadas. A
possibilidade era, segundo o próprio CPC, §5º do art. 219, no sentido de que “não se
tratando de direitos patrimoniais”, o juiz poderia, “de ofício, conhecer da prescrição e
decretá-lá de imediato”, Desta forma ficava vedado ao magistrado reconhecer de ofício
a prescrição quando se tratava de execuções fiscais, notadamente, a prescrição
intercorrente, aquela que ocorria no âmbito da inércia do próprio processo já ajuizado.
Mesmo assim, em decisão nossa confirmada pelo Tribunal de Justiça, mas
recorrida pelo Estado do Ceará, e Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº
217.854, relatado pelo Ministro Milton Luz Pereira, reconheceu a prescrição
intercorrente, afirma ainda que “tanto a falta quanto a nulidade da citação conduzem à
inexistência do processo” (Alterações do CPC, 3ª Edição, Impetus, p. 314-315).
Noutra decisão de nossa lavra, confirmada, mas guerreada pelo Estado do Ceará,
embora reformada quanto à aplicação da prescrição de ofício, o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial nº 176.365, relatado pelo eminente Ministro Castro Meira,
decidiu em direção do rumo que adotamos:
Em processo de execução fiscal, é pacífico nesta Corte o entendimento segundo
o qual o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional,
pois somente a citação pessoal produz esse efeito, devendo prevalecer o
disposto no art. 174 do CTN sobre o art. 8º, § da LEF – Lei nº 6.830/80.
Realmente, a propositura da ação de execução, se deferida pelo juiz,
interrompe a prescrição, desde que a citação seja feita com observância dos ditames
legais. Assim, não efetuando a citação nos prazos e formas determinadas, haver-se-á por
não interrompida a prescrição e, sendo uma execução tributária, o art. 174, §2º do CTN,
determina que a citação seja pessoal.
Nesta linha de exigência a citação pessoal, há algum tempo o Superior Tribunal
de Justiça tem decidido com firmeza, em diversos acórdãos, começando com a posição
do Ministro Garcia Vieira quando afirma que “ o art. 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80 não tem
prevalência sobre o art. 174, §2º do CTN”. E conclui: “somente a citação do devedor
interrompe a prescrição” (AgREsp 346.320/SP). Do mesmo labor, filia-se o Ministro
Humberto Gomes de Barros, ao sustentar que “em sendo o CTN Lei Complementar, com
prevalência sobre a legislação ordinária (Lei nº 6.830/80) no redirecionamento da
execução fiscal contra sócios co-obrigados, só se interrompe a prescrição, em relação a
eles, quando for pessoal a citação da pessoa jurídica, face da regra contida no art. 174,
§ único, I, do referido Código Tributário” (AgREsp 251.216/SP).
Finalmente, como eles, a Ministra Eliana Calmon adota o mesmo entendimento
quando leciona que “em execução fiscal, o art. 8º, § 2º da LEF deve ser examinado com
cautela, pelos limites impostos no art. 174 do CTN, de tal forma que só a citação regular
tem o condão de interromper a prescrição” (Resp nº 618.946/PE).
Resolvido esta parte, a Fazenda Pública Estadual tem suscitado outra questão
que envolve direito intertemporal. Segundo alguns procuradores, não se aplicariam as
novas normas processuais em relação aos processos que já estão em andamento, ou
seja, a lei nova não alcançaria os feitos ajuizados antes da legislação. Noutras palavras,
as leis 11.051, de 29/11/2004, e 11.280, de 16/02/2006 só poderão ser aplicadas nos

novos casos que foram aforados depois da vigência destas leis e diplomas.
Observando a jurisprudência, não existe nenhum suporte jurídico capaz de dar
azo a estes argumentos. O STJ pacificou este dissídio. “Tratando-se de norma de
natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive o processo em curso,
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por analogia, a
hipótese dos autos” (REsp nº 814696/RS, rel. Ministro Teori A Zavasck e, no mesmo
sentido, Resp nº 7983330/RS, rel. Ministro Luiz Fux).
Aqui, lançamos três indagações: se não pode aplicar a nova legislação com
referência aos processos que estavam aforados, qual a legislação que se aplicaria para a
matéria? Seria possível, razoável ou proporcional se aplicar um diploma revogado? Qual
foi, então, o sentido do novo diploma?
No âmbito da União, a Fazenda Nacional já admite a aplicação imediata do novo
diploma. Para aquele órgão, não se está diante de um preceito de direito material, mas,
sim, processual, devendo, neste caso, ser aplicado inclusive para os processos em curso
quando da entrada em vigor do dispositivo legal. Isso porque a alteração legislativa
segue os princípios da aplicação imediata das normas processuais e, no que concerne ao
grau de intervenção do magistrado, da economia processual.
Finalmente, explicam os procuradores fazendários que o novo diploma “constitui
norma de cunho processual, porquanto preconiza de que forma a prescrição
intercorrente poderá ser reconhecida pelo magistrado. Sendo assim, aplica-se a todos os
processos em curso, tendo em conta o princípio da aplicação imediata das normas
processuais. Convém por em relevo que o novel dispositivo incide sobre feitos que já se
encontrem arquivados quando do advento da Lei nº 11.051/2004, haja vista cuidar-se de
processos com arquivamento sem baixa, portanto, pendentes.
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COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA
PROCESSO Nº. 2000.0078.2459-0/0
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO(A): OSMAR KENNEDY VASCONCELOS VIANA
SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Vistos etc
1.EMENTA
Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Transcurso qüinqüenal após o
arquivamento provisório. Negligência da Fazenda Pública, que nesse período
permaneceu inerte, deixando o processo paralisado no arquivo provisório desta
Secretaria de Vara. Precedentes no TJCE. Jurisprudência do STJ.
2.RELATÓRIO
Bem examinados, historiam os autos em referência o seguinte: a
Fazenda Pública Estadual, com base em título executivo,
representativo de débito fiscal, regularmente lançado e
definitivamente constituído como crédito tributário e inscrito na
dívida ativa, vem ao Judiciário local e, por intermédio de sua douta
Procuradoria, promove a presente Ação de Execução contra o devedor
acima nomeado.
O Executado, apesar de toda movimentação realizada, jamais foi
localizado e, como conseqüência, também não foi possível realizar a buscada penhora.
Debalde os esforços encetados neste processo objetivando a localização
do devedor e/ou seus bens, sempre com a finalidade de se obter um proveito prático e
decisivo para a execução que há muito se inaugurou.
Com efeito, fora o presente executivo fiscal suspenso pelo prazo de 1
(um) ano, nos termos do Art. 40, da Lei 6.830/80 (fls. 81/83), seguindo-se, após o
transcurso, “decisão provisória de arquivamento” (fls. 87/88), a respeito da qual tomou
ciência a Exeqüente (fls. 89v).
Tendo os autos deste processo ficado paralisado na prateleira desta
Secretaria de Vara, por mais de cinco anos contados da data da medida judicial que
determinou seu arquivamento provisório, sem qualquer iniciativa da Fazenda Pública
exeqüente, fora esta instada a se manifestar como preconiza o novel § 4º do Art. 40 da
Lei 6.830/80, introduzido pela Lei 11.051/2004 (fl. 90).
Em sua manifestação de fls. 99/100, a Fazenda Pública Estadual, através
de seu Procurador Judicial, requereu bloqueio de contas bancárias da empresa
executada e de seu co-responsável, via sistema Bacen-jud, o que foi indeferido em fl.
100v.
3. FUNDAMENTAÇÃO
Sem manifestar o meu desagrado ou qualquer posição subjetiva, desejo
consignar, em apreço à boa política de administração de justiça, que, hoje, não é mais
possível a existência de feitos, a exemplo deste, adormecidos nas prateleiras durante
anos, sem nenhuma providência prática, sem um esforço manifesto da Fazenda Pública
Estadual, no sentido de exercitar a citação do devedor, ou de identificar bens sujeitos à
penhora, que assegurem o juízo da execução, ou ainda, de praticar qualquer outro ato,
previsto em lei, que realmente evite o fechamento dos laços prescricionais.

O caso destes autos incide, inexoravelmente, a chamada prescrição
intercorrente – modalidade de prescrição que se opera no processo após decorrido cinco
anos contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento provisório.
Pois bem, em sede de execução fiscal, como se sabe, enquanto não for
encontrado o devedor, nem localizados bens penhoráveis, o processo será arquivado
provisoriamente, no aguardo de providências a cargo do credor à efetividade da
execução, como bem fiz mediante despacho interlocutório proferido nestes autos, mas
sem correrem necessariamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174, do
CTN, consoante reza o Art. 40, da Lei de Execução Fiscal.
Aliás, cumpre salientar que até pouco tempo atrás essa medida
suspensiva permitia a eternização de processos de execução. Agora não mais, pois desde
a vigência da Lei 11.051/2004, que introduziu o § 4º ao art. 40, da LEF, é autorizado ao
Juiz da causa decretar de modo ex officio a prescrição intercorrente, inclusive aos feitos
já em curso.
In casu, por haver decorrido o lapso prescricional intercorrente, a
exequente foi intimada para esse mister. Todavia, inapropriadamente, pleiteou medida
que ensejaria a continuação da presente ação executiva (fls. 99/100), que fora
indeferida em despacho proferido à fl. 100v, porquanto consumado está o transcurso do
prazo prescricional intercorrente. Aliás, é de bom alvitre lembrar que a audição da
Fazenda Pública nos termos do § 4º do art. 40, da LEF, tem por escopo apenas permitir a
suscitação de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.
Com o viso de resolver as controvérsias travadas em torno desse assunto,
aquela Corte Superior de Justiça já firmou posição consoante se pode inferir da
elucidativa Ementa que segue transcrita, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI
11.051/2004 QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI 6.830/80.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ .
POSSIBILIDADE,DESDE QUE OUVIDA PREVIAMENTE A FAZENDA
PÚBLICA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES RECEPCIONADAS COM
STATUS DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. CULPA PELA
PARALISAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A prescrição, segundo a jurisprudência que
esta Corte Especial perfilhava, não podia ser decretada de ofício
pelo juiz em se tratando de direitos patrimoniais (art. 219, § 5º, do
CPC). Precedentes: REsp 642.618/PR (DJ de 01.02.2005); REsp
513.348/ES (DJ de 17.11.2003); REsp 327.268/PE (DJ de
26.05.2003). 2. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004,
acrescentou o parágrafo 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80,
possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da
prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda,
para que possa suscitar eventuais causas suspensivas ou
interruptivas do prazo prescricional, o que não se verifica no
presente caso. Precedentes deste Tribunal: Resp 913.704/PR (DJ de
30.04.2007); REsp 747.825/RS (DJ de 28.03.2007);REsp 873.271/RS
(DJ de 22.03.2007); REsp 855.525/RS (DJ de 18.12.2006); Edcl no
REsp 835.978/RS (DJ de 29.09.2006); Resp 839.820/RS (DJ de

28.08.2006).3. Tratando-se de norma de natureza processual, a sua
aplicação é imediata, inclusive nos processos em curso, competindo
ao juiz da execução decidir acerca da sua incidência, por analogia,
à hipótese dos autos.4. O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal deve
ser interpretado harmonicamente com o disposto no artigo 174 do
CTN, o qual deve prevalecer em caso de colidência entre as
referidas leis. Isso porque é princípio de direito público que a
prescrição e a decadência tributárias são matérias reservadas à lei
complementar,segundo prescreve o artigo 146, III, "b" da CF/1988.5.
Após o decurso de determinado tempo, sem promoção da parte
interessada, deve-se estabilizar o conflito, pela via da prescrição,
impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição
indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.
6. Paralisado o processo por mais de 5 (cinco) anos impõe-se o
reconhecimento da prescrição. 7. A análise da responsabilidade de
cada parte pelo decurso do prazo prescricional demandaria o
reexame de matéria fáctico-probatória,interditado ao STJ, nos
termos da Súmula 7.8. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no Ag
857781/RS, Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 03.03.2008, p.
1).
Os grifos são deste julgador.
Portanto a teor da norma em comento, de cunho eminentemente
processual, deve-se aplicá-la de imediato ao presente feito.
Em suma – da decisão que ordenou o arquivamento provisório destes
autos da execução fiscal, à exeqüente, após intimada da decisão, como bem ciente
ficou, competiria a partir daí, se movimentar, no quinquênio legal, empreendendo os
esforços necessários à localização do devedor e/ou seus bens, sem a necessidade deste
Juiz provocá-la à proceder dessa forma. Entretanto, não o fez, permanecendo inerte e,
favorecendo, assim, a consumação da prescrição intercorrente, que ora se reconhece.
4. DECISÃO
Isto posto, reconheço e decreto ex officio a prescrição intercorrente
nestes autos e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com
esteio no art. 269, inc. IV do CPC c/c os arts. 156, V, e 174, ambos do CTN, e § 4º, do
art. 40, da Lei 6.830/80.
Sem custas processuais a pagar, ex vi do art. 39, caput, da Lei 6.830/80.
CPC.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do art. 475, I, do
Publique-se, Registre-se e Intime-me
Fortaleza, 2 de março de 2008.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

PROC.N°2006.0023.5916-2/0

Vistos etc.
A extinção do crédito tributário é matéria de ordem pública.
Pelo art. 156,inciso V, extinguem o credito tributário: a
prescrição e a decadência. E, atualmente, pode ser decretada
de ofício consoante a Lei nº 11.280, de 16/02/06, com
vigência a partir de 17/05/06 que alterou o art. 219, § 5º,
do CPC, passando a viger com a seguinte redação: “O juiz
pronunciará, de ofício, a prescrição”
Historiam os autos que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL promoveu execução
fiscal contra GRANDES CORTUMES CEARENSE e esta sociedade anônima apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, entre outros argumentos, que o ICMS
não poderá incidir sobre operações que se destinem ao exterior, sendo que este
entendimento foi reconhecido pelo Primeira Instância administrativa, porém,
reformado em sede de Recurso de Ofício, junta doutrina e jurisprudência e no final
suplica por medida liminar, suspensão da exigibilidade da exigibilidade do pretenso
crédito tributário, em face de uma decisão judicial de outra vara, e abstenção de
prática de qualquer ato no sentido de impedir a expedição das competentes
certidões de regularidade fiscal , suplicando, por sua vez, em reconhecimento de
nulidade do título executivo e consequente extinção do feito (Fls.08/17)
Examinando o feito, observei sua decadência, quando a Fazenda Pública
Estadual começou com o termo inicial em 10-12-1995 e somente ingressou com a
ação de cobrança fiscal em 20-10-2006, data em que a mesma foi despachada por
este Juiz (Fls.03).
Na verdade, a certidão da dívida ativa revela que o termo inicial ocorreu
em 10-02-1995, tendo como base o processo administrativo 971979561, de 06-072005 e, com certeza, remetido para o Judiciário por engano já que passara mais de
dez anos.
O art. 173, do CTN, é firme no sentido de que “o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados: I

– do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”. Noutras palavras: tem a Fazenda Pública o prazo qüinqüenal para
depois do termo inicial concluir o lançamento, sob pena de decadência.
Ora, iniciado a apuração da infração em 10-02-1995, embora os autos
sejam de 11-11-1997 (auto n° 97.16516-5) e 26-11-1997 (aditamento ao auto
referido), o Estado teria cinco anos para concluir o processo administrativo e
remeter para o Judiciário, portanto, teria até a data de 01-12-2002 (o primeiro dia
ao exercício seguinte), mas isso só aconteceu muitos anos depois, com certeza, um
equívoco administrativo.
A extinção do crédito tributário, com se sabe, é matéria de ordem
pública. Pelo art. 156,inciso V, extinguem o credito tributário: a prescrição e a
decadência. E, atualmente, pode ser decretada de ofício, como se lê de um
julgado:
5. Porém, com o advento da Lei nº 11.280, de 16/02/06, com vigência a partir de 17/05/06, o art. 219, § 5º, do CPC, alterando,
de modo incisivo e substancial, os comandos normativos supra,
passou a viger com a seguinte redação: “O juiz pronunciará, de
ofício, a prescrição”.
6. Id est, para ser decretada a prescrição de ofício pelo juiz,
basta que se verifique a sua ocorrência, não mais importando se
refere-se a direitos patrimoniais ou não, e desprezando-se a oitiva da Fazenda Pública. Concedeu-se ao magistrado, portanto, a
possibilidade de, ao se deparar com o decurso do lapso temporal
prescricional, declarar, ipso fato, a inexigibilidade do direito trazido à sua cognição. 7. Por ser matéria de ordem pública, a prescrição há ser decretada de imediato, mesmo que não tenha sido
debatida nas instâncias ordinárias. In casu, tem-se direito superveniente que não se prende a direito substancial, devendo-se
aplicar, imediatamente, a nova lei processual. 8. “Tratando-se
de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, cabendo ao juiz da
execução decidir a respeito da sua incidência, por analogia, à hipótese dos autos” (REsp nº 814696/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10/04/2006). 9. Execução fiscal paralisada há
mais de 5 (cinco) anos. Prescrição intercorrente declarada. 10. Recurso improvido. (STJ - 1ª Turma. REsp 855525/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, DJ de 18.12.2006, p. 339).
Em face do exposto, nos autos da pré-executividade, julgo extinto
o presente feito, reconhecendo, definitivamente, a insubsistência do crédito tributário em face da decadência, atento as regras do art. 219, § 5°, do CPC, (subsidiariamente aplicada), dos arts. 156, V, e 173, do CTN, e da Lei Complementar n°
118/2005, que alterou o art. 174, também do CTN, sem imposição de custas e honorários.
Intimem-se
Baixa na distribuição.

Fortaleza, 29 de Agosto de 2008
Dr. Durval Aires Filho
Juiz de Direito
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EXECUÇÃO FISCAL Nº: 2000.0118.9045-3
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
EXECUTADO(A): ANTONIO PEREIRA DA SILVA
SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO
Ementa: Execução Fiscal. IPTU. Não é o
executado proprietário do imóvel. Ilegitimidade
passiva reconhecida. Substituição de CDA. Perda
do objeto da citação pessoal. Nulidade
configurada. Curso do quinquênio prescricional
não interrompido. Prescrição consumada.
Decretação ex officio. Perda do direito de ação
e do próprio crédito tributário. Extinção do
processo com julgamento do mérito (Art. 269,
IV, do CPC c/c Arts. 174, caput, e 156, V, do
CTN). Sentença não sujeita ao duplo grau de
jurisdição (CPC, 475, § 2º).
Vistos etc.
Em data de 10/1/2002, o Município de Fortaleza, por sua representação
judicial, ingressou com a presente ação de Execução Fiscal contra Antonio Pereira da
Silva, objetivando a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1996 a 2000.
A peça proemial foi acolhida às fls. 2.
Vindo os autos conclusos, nesta oportunidade, após bem examinados,
constatei que a dívida consubstanciada nos títulos executivos que embasam a inicial
encontram-se prescritos, de acordo com o que dispõe o art. 174, caput, do CTN, eis que
já fluíram, sem qualquer interrupção, mais de cinco anos contados a partir da
constituição definitiva dos respectivos créditos tributários.
É que consoante se infere da petição de fls. 22/23 e dos documentos de fls.
24/29, o executado, Sr. Antonio Pereira da Silva, é pessoa ilegítima para compor o pólo
passivo desta demanda executiva, porquanto foi reconhecido pela própria Fazenda
credora não ser o proprietário do imóvel a que se refere a CDA nº 7467/2001. Daí o

pedido de substituição do referido título por outro em nome do novo proprietário.
Ocorre que, nesse panorama, restou configurada a nulidade da citação
pessoal levada a cabo neste feito, e mais - ainda que a presente execução, a essa altura,
fosse redirecionada para o novo proprietário de um, dentre os vários imóveis sobre os
quais incidiram o imposto predial exigido, estariam, como de fato estão, todos
prescritos pelo decurso do quinquênio legal.
Note-se, pois, que os créditos tributários perseguidos neste feito referemse aos exercícios de 1996 a 2000, e como a citação pessoal do executado perdeu o
objeto de interromper o fluxo prescricional, porquanto nula, operou-se a prescrição.
A propósito, vale a pena lembrar que - em se tratando de IPTU o
lançamento é realizado de ofício e o dies a quo do prazo prescricional inicia a partir do
primeiro dia do ano seguinte ao qual se refere o imposto. Desse modo, o crédito
tributário alusivo ao exercício de 2000, p. ex., prescreveu em 31/12/2005 e assim
sucessivamente quanto aos demais.
De outra banda, cumpre ressaltar, que de acordo com a doutrina e
jurisprudência pátria, o instituto da prescrição é matéria de ordem pública, apreciável,
pois, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, bem como, passível de
reconhecimento de ofício pelo Magistrado, conforme determina o § 5º do art. 219, do
CPC, alterado pela Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, que entrou em vigor a
partir de 17 de maio do mesmo ano.
Por fim, não se pode olvidar, que em sede e Execução Fiscal, a incidência
da prescrição implica na perda do direito de ação (CTN, 174, caput) e do próprio crédito
tributário (CTN, 156, V), em face da negligência da Fazenda Pública, haja vista que o
ordenamento jurídico pátrio, zelando pela estabilidade das relações jurídicas, não
socorre aqueles que dormem (dormientibus non seccurrit jus).
Sobre o assunto em foco, a título de ilustração, merece transcrever a
elucidativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, mediante as seguintes
Ementas:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO E DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 970 DO CÓDIGO CIVIL – LEI 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE
1916. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional, a prescrição extingue o próprio crédito tributário, e
não apenas o direito de ação. 2. "Quem paga dívida fiscal em relação à qual já estava a ação prescrita tem direito à restituição,
sem mais nem menos." (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. "Curso de
Direito Tributário Brasileiro", 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006,
p. 837). 3. A questão relativa à violação dos arts. 108, 109 e 110,
do Código Tributário Nacional, não foi abordada pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir tal omissão. Ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento, a teor das Súmulas 282/STF e 356/STF. 4. Recurso

especial desprovido. (STJ - 1ª Turma, REsp 636495/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, DJ de 02.08.2007 p. 334).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.
ART. 219, § 5º, DO CPC (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.280/2006). DIREITO
SUPERVENIENTE
E
INTERTEMPORAL. .............................................
5. Porém, com o advento da Lei nº 11.280, de 16/02/06, com vigência a partir de 17/05/06, o art. 219, § 5º, do CPC, alterando,
de modo incisivo e substancial, os comandos normativos supra,
passou a viger com a seguinte redação: “O juiz pronunciará, de
ofício, a prescrição”. 6. Id est, para ser decretada a prescrição
de ofício pelo juiz, basta que se verifique a sua ocorrência, não
mais importando se refere-se a direitos patrimoniais ou não, e
desprezando-se a oitiva da Fazenda Pública. Concedeu-se ao magistrado, portanto, a possibilidade de, ao se deparar com o decurso
do lapso temporal prescricional, declarar, ipso fato, a inexigibilidade do direito trazido à sua cognição. 7. Por ser matéria de ordem
pública, a prescrição há ser decretada de imediato, mesmo que
não tenha sido debatida nas instâncias ordinárias. In casu, temse direito superveniente que não se prende a direito substancial, devendo-se aplicar, imediatamente, a nova lei processual.
8. “Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação
imediata, alcançando inclusive os processos em curso, cabendo
ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por analogia, à hipótese dos autos” (REsp nº 814696/RS, 1ª Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 10/04/2006). 9. Execução fiscal paralisada há mais de 5 (cinco) anos. Prescrição intercorrente declarada.
10. Recurso improvido. (STJ - 1ª Turma. REsp 855525/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 18.12.2006, p. 339).
Fiz os destaques.
Diante do exposto, Julgo extinto o presente feito com esteio no art. 269,
inciso IV do Código Adjetivo Civil c/c os Arts. 156, V, e 174, caput, ambos do Código
Tributário Nacional, reconhecendo ex officio que a presente ação de execução fiscal
encontra-se prescrita.
Sem ônus.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, ex vi do art. 475, § 2º
(primeira parte), do CPC.
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
Fortaleza, 20 de junho de 2008.

DURVAL AIRES FILHO
JUIZ DE DIREITO

PROC. N° 2000.0127.7610-7/0
Vistos etc.
Pela representação legal constituída, ANA EUGÊNCIA FREITAS PEQUENO
apresenta neste Juízo objeção à execução fiscal, manejado sob instrumento
processual denominado de pré-executividade, alegando, entre outros pontos,
prescrição das CDAs, títulos que embasaram o processo de cobrança em referência.
Ouvida, a Fazenda Estadual contestou a pretensão, posicionando-se a
respeito da interrupção prescricional, ocorrida pela citação do devedor, solicitando,
na oportunidade, que seja indeferido o pedido e que, desse modo, seja dado
prosseguimento à execução fiscal.
defesa.

É, em linhas gerais, o conteúdo que retiro das fls. 26/35, pretensão e
Decido.

Realmente, para o devedor que alega o instituto, a tese da prescrição tem
logrado relativo êxito perante os tribunais. Mas, sobre a prescrição, a título de
esclarecimento inicial, merece transcrevermos a elucidativa jurisprudência do Eg.
Superior Tribunal de Justiça, mediante as seguintes Ementas:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO E DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 970
DO CÓDIGO CIVIL – LEI 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916. INAPLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
8.

De acordo com o disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional, a prescrição extingue o próprio crédito tributário, e não apenas o
direito de ação. 2. "Quem paga dívida fiscal em relação à qual já estava a ação
prescrita tem direito à restituição, sem mais nem menos." (COÊLHO, Sacha
Calmon Navarro. "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 9ª ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2006, p. 837). 3. A questão relativa à violação dos arts. 108, 109 e 110,
do Código Tributário Nacional, não foi abordada pelo acórdão recorrido, tampouco
foram opostos embargos de declaração para suprir tal omissão. Ausente, assim, o
requisito indispensável do prequestionamento, a teor das Súmulas 282/STF e
356/STF. 4. Recurso especial desprovido. (STJ - 1ª Turma, REsp 636495/RS, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, DJ de 02.08.2007 p. 334).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.
ART. 219, § 5º, DO CPC (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.280/2006). DIREITO
SUPERVENIENTE
E
INTERTEMPORAL. .............................................
5. Porém, com o advento da Lei nº 11.280, de 16/02/06, com vigência a partir de 17/05/06, o art. 219, § 5º, do CPC, alterando,
de modo incisivo e substancial, os comandos normativos supra,
passou a viger com a seguinte redação: “O juiz pronunciará, de
ofício, a prescrição”. 6. Id est, para ser decretada a prescrição
de ofício pelo juiz, basta que se verifique a sua ocorrência, não
mais importando se refere-se a direitos patrimoniais ou não, e
desprezando-se a oitiva da Fazenda Pública. Concedeu-se ao magistrado, portanto, a possibilidade de, ao se deparar com o decurso
do lapso temporal prescricional, declarar, ipso fato, a inexigibilidade do direito trazido à sua cognição. 7. Por ser matéria de ordem
pública, a prescrição há ser decretada de imediato, mesmo que
não tenha sido debatida nas instâncias ordinárias. In casu, temse direito superveniente que não se prende a direito substancial, devendo-se aplicar, imediatamente, a nova lei processual.
8. “Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação
imediata, alcançando inclusive os processos em curso, cabendo
ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por analogia, à hipótese dos autos” (REsp nº 814696/RS, 1ª Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 10/04/2006). 9. Execução fiscal paralisada há mais de 5 (cinco) anos. Prescrição intercorrente declarada.
10. Recurso improvido. (STJ - 1ª Turma. REsp 855525/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 18.12.2006, p. 339).
Assim, estabelecemos o quadro geral das prescrições que alcança o processo em curso, contados desde a constituição definitiva dos créditos tributários,
ainda no âmbito da administração, até a o momento processual que estamos a examinar.
Em resumo, o quadro da movimentação dos títulos que embasam a cobrança fiscal pode ser estabelecido da seguinte forma: CDA de fls. 03, constituído
definitivamente em 17-02-2000; CDA de fls.04, constituído definitivamente em 0507-1999 e CDA de fls.05, constituído definitivamente em 21-01-1999.
Pois bem: em 20-05-2003, com o meu despacho, deveria interromper o
curso prescricional, ou seja, tudo se iniciaria naquela data, só que não é possível
este entendimento porque, necessariamente, não havia a nova lei para a incidência,
pois, rigorosamente, a Lei 11.280 (lei da prescrição que alterou o CPC), de 16-022005, só passou a ter vigência em 17-05-2006. Da mesma foram, passando para o
plano tributário, não se aproveita o meu despacho, posto que a Lei Complementar
n° 118, de 09-02-2005, só ganhou vigência em 09-06-2005.

Neste caso, as CDAs estão realmente prescritas: a primeira de 21-011999, em 21-01-2004; a segunda, de 05-07-1999, em 05-07-2004; e, por por fim, a
terceira, de 17-02-2000, em 17-02-2005. Aliás, havia um edital que não consegue
também interromper a prescrição pelo fato de ter sido publicado em 19-07-2005.
Em face do exposto, levando em conta que ocorreu prescrição porque
não houve interrupção, decido pela procedência da ação pré-processual, admitindo,
mesmo na altura destes autos, a alegação de prescrição, na forma do art. 219, § 5°,
do CPC, e da Lei Complementar n° 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN.
Sem custas processuais. Baixa processual.
Fortaleza, 28 de Agosto de 2009

DURVAL AIRES FILHO
JUIZ DE DIREITO

Oficinas : Leituras de sentenças as quais abordam diversos temas, mas sob o ângulo
prático, apresentadas em ordem alfabéticas.
1 – Anulatória - Proc. 2009.0013.8254-8/0
1.1 – Antecipação - Proc. 2000.0105.9424-9/0
1.2 – Anterioridade nonogesimal- Proc. 2007.0027.7313-7/0
1.3 - Arquivamento Provisório- Proc. 2000.0103.5643-7/0
2 – Benefícios de Ordem- Proc. 2005.0015.8819-4/0
3 – Código de Postura- Proc. 2008.0027.6555-8/0
3.1 – Confisco- Proc. 2000.0108.9784-5/0
3.2 – Credor Fiduciário- Proc. 2000.0137.9453-2/0
4 – Embargos- Procs. 2006.0017.5958-2/0; 2006.0010.4013-8/0;
2008.0027.47401/0; 2008.0016.3977-0; 2005.0015.8819-4/0; 2008.0027.4740-1/0 e 2008.0021.5809-0/0.
4.1 – Erro Material- Proc. 2006.0014.0183-1/0 e Proc. 2006.0014.0183-1/0.
5 – Imunidade- Proc. 2000.0096.2356-7/0
5.1 – ISS- Proc. 2008.0005.1492-2/0
5.2 – Insignificância fiscal- Proc. 2000.0132.1914-7/0
6 – Garantia- Proc. 2008.0040.2592-6/0
7 – Multas- Procs. 2000.0078.5639-4/0; 2008.0015.5242-9/0 e
2006.0029.6826-6/0.
8 – Prova Pre – Constituída - Proc. 2007.0005.1977-2/0
8.1 – Pré – executividade- Proc. 2006.0021.5983-0/0; 2000.0089.3972-2/0 e
2000.0095.9585-7/0.
9 – Redirecionamento- Proc. 2005.0015.8819-4/0 e 2007.0004.1714-7/0.
9.1 – Responsabilidade- Proc. 2000.0109.5617-5/0
10 – Suspensão- Proc. 2005.0016.6081-2/0
11 – Titulo de Guerra – S/número
12 – Taxa Selic-- Proc. 2008.0040.4081-0/0
12.1 – Título Apólice-- Proc. 2000.0106.5348-2/0

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3 VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
ª

PROC.N°2009.0013.8254-8/0
ANULAÇÃO DE DEBITO FISCAL
IRMÃOS BRASIL & CIA LTDA
ESTADO DO CEARÁ
EMENTA. ANULATÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. 1.IRREGUALIDADE
CONSTATADA. 2.AUTORIDADE COMPETENTE. 3.CUMPRIMENTO DE
PRAZO. 4.INOCORRENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
5.NULIDADE AFAFASTADA.
1. Ainda que as mercadorias tivessem como destinatários
contribuintes localizados em outras unidades da federação,
foram internadas no território cearense.
2.Competente para a ação fiscal é o diretor do NEXAT ou o
supervisor da cédula. Na substituição de um ou de outro, não
necessita de motivação. Competência não concorrente. Não
importa a situação da autoridade. Competente para autuar é o
diretor ou o supervisor.
3. A apuração fiscal tem lapso certo para sua ultimação. Não
possível excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais.
Superiores interesses da empresa autuada. Daí o cumprimento
do prazo em conformidade com o art. 210 do CTN.
4.Após examinar os livros, foi marcado prazo para que a
empresa autuada comprovasse aquela operação. Como não
apresentou, foi encerrada com a lavratura do Auto de Infração.
Devolução da documentação que serviu de base para a ação
encetada.
5.Preservação da legalidade dos atos e da obediência ao devido
processo legal. Não há como admitir qualquer vício – em sentido
mais amplo, mácula, dano ou prejuízo -- capaz de produzir
nulidade.
Improcedência.
Vistos etc.
Historiam os autos que IRMÃOS BRASIL & CIA LTDA pela representação
profissional, todos qualificados no mandado procuratório, ingressaram com uma AÇÃO
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL COM PEDIDO DE TUTEELA ANTECIPADA contra o
ESTADO DO CEARÁ na pessoa de seu Procurador Geral.
Fundamento da Ação: (1) incompetência da autoridade administrativa
para a designação fiscal – cabendo o diretor da NEXAT ou, em seu lugar, o supervisor; (2)
inobservância do prazo contido no termo de intimação – lavratura do auto de infração
antes da consumação do prazo; (3) nulidade do lançamento – falta de descrição clara e
precisa do fato que motivou a autuação; (4) provas insuficientes para caracterizar a
infração; (5) legitimidade da operação de compra e venda (fls. 03/20).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela ficou para ser examinado
após a contestação (fls.205).
Na contestação, o ESTADO DO CEARÁ reproduziu os fatos e pontuou o
seguinte: (1) plena observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório; (2)
supervisor legalmente autorizado a firma o ato, portanto, a ação não é nula; (3)
irrelevância das supostas nulidades; (4) improcedência da nulidade do lançamento por
mácula ao art.33, XI, do Dec.n°25468/99; (5) insubsistência das alegações sobre a prova
insuficiente para caracterizar a infração, sobre a fragilidade do sistema cometa e sobre
a legitimidade da venda; (6) impossibilidade da suspensão do crédito tributário, bem
como seu provimento liminar, onde falta o fumus boni júris e o periculum in mora (fls.
207/226).
A empresa autora apresentou réplica inicialmente desqualificando a
documentação apresentada, passando ao argumento de que, no caso da incompetência,
o supervisor não poderia designar a si próprio e que sobressai, daí, prejuízo
experimentado pela parte, seja prejuízo de ordem legal e prejuízo a segurança jurídica,
destacando, por fim, que o termo de início da autuação não é a mesma coisa que termo
de intimação e que extratos de tela do sistema cometa não são provas suficientes para a
acusação (fls.361/ 368)
O ESTADO DO CEARA foi citado erroneamente (fls.369), posto que a sua
procuradoria já havia se manifestado regularmente.
Por fim, adormece as fls o indeferimento do pedido dos efeitos liminar
da tutela remetendo os autos para o exame de mérito, ante a inexistência dos requisitos
autorizadores da concessão e, posteriormente, as fls ouvido, o MINISTÉRIO PÚBLICO
apresenta parecer, mas sem opinar sobre o mérito da ação.
É o Relatório. Decido.
A presente ação ordinária tem natureza eminentemente técnica e
remete-nos a sede administrativa, no sentido de que Judiciário passe a examinar a ação
fiscal que antecedeu o lançamento tributário, portanto, julgar o que aconteceu depois
da ocorrência do fato gerador e da obrigação legal de pagar espontaneamente o tributo.
O fato que fundamentou a autuação: simulação de saída de mercadoria
internada no território cearense para outra unidade da federação. No julgamento
administrativo de primeira instância houve um reconhecimento parcial e, após o
recurso, na instância superior, o mesmo reconhecimento, mas, além do reclamado
cerceamento de defesa, diversos outros elementos devem ser analisados.
Inicialmente, sobre a incompetência da autoridade administrativa há que
se louvar na literalidade da lei. Assim, a autoridade competente para a ação fiscal é o
diretor do NEXAT ou o supervisor da cédula. Na substituição de um ou de outro, não
necessita de motivação, nem a competência é concorrente. Diretor ou supervisor eis a
alternativa da lei. A fundamentação de que um ou outro está impedido não é necessário.
Basta a ação de um ou de outro. É o que a lei laconicamente determina, sem acréscimo
de sentenças, legendas ou palavras, evitando burocracia inútil para a dinâmica fiscal.
Não importa a situação da autoridade, de sorte que é competente para autuar é o
diretor ou o supervisor.
Sobre o prazo de autuação há que informar que houve escoamento
regular. Se foi realmente concedido um prazo de 05 (cinco) dias, intimado a Autoraautuada no dia 01-10-2001, logo, considerando apenas os dias úteis, terminaria no dia
08-10-2001 e, assim, naquele dia, ocorreu a lavratura do auto, isso porque, no termo de
intimação (fls.38) não há indicação da hora em que a empresa autuada tomou ciência.
Quer dizer: há assinatura do responsável pela sociedade sobre aquela prazo, mas a
autuada ao assinar não colocou a hora, aliás, um detalhe pequeno.
Segundo a legislação complementar, considera-se iniciada o PAF
(Processo Administrativo Fiscal): (1) com a notificação, intimação ou lavratura do

começo da fiscalização ou do Auto de Infração; (2) com a lavratura do termo de
apreensão, documento ou livro, ou, ainda, notificação para a sua apresentação.
In causa, a fiscalização teve início no dia 19-09-200, mas no dia 01-102001 foi concedido prazo qüinqüenal para apresentação dos livros. Apresentado os livros
dentro do prazo estipulado, a autuação foi encerrada na data de 08-10-2001. E os livros
foram devolvidos à empresa, em 11-10-2001, consoante recebimento de fls. 42.
Tendo em vista aos dois infundados registros: incompetência por falta de
justificação e falta de cumprimento de prazo, devo observar que a apuração fiscal tem
lapso certo para sua ultimação. O excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos -envolve superiores interesses da empresa autuada, e, bem assim, direito constitucionais
-- pode, sim, conduzir a nulidades. Isso justifica a competência legal do supervisor que
realizou a autuação e o cumprimento exato do prazo, inclusive, na exata conformidade
com o art. 210 do CTN.
Não parece sensato pontuar que a acusação fiscal teve sua origem na
simples comparação entre as informações do Sistema Cometa e as saída interestaduais
da Empresa. O certo é que, o Fisco, de posse com as Notas Fiscais 4445 a 4702 então
emitidas, percebeu discrepâncias, comparou com o relatório do Sistema Cometa e tais
documentos não estavam naquele registro de controle, cumprindo, aliás, o que
determina o art.157 do Decreto n°24.569/97 quanto a aplicação e obrigatoriedade “do
selo de transito para todas as atividades econômicas na comprovação de operações de
entrada e saída de mercadorias”.
A Nota Fiscal, vale observar, é composta de vários campos, começando
com o quadro do emitente (nome, razão social, endereço, unidade da federal), passando
pelo quadro do destinatário, para chegarmos ao quadro dos dados adicionais. Neste, há
um campo reservado ao Fisco – o Selo Fiscal de Autenticidade. Não havendo esse
preenchimento, há irregularidade. Independentemente do pagamento do imposto,
“simular saída para outra unidade da federação de mercadoria efetivamente internada
no território cearense”, importará em “multa equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor da operação” (art. 878, I, “h”, do Decreto nº 24.569/97).
Por sua vez, a comprovação de saída se faz fisicamente “com a
declaração de compra do destinatário, acompanhada de cópias autenticadas da primeira
via do documento fiscal, do registro de entrada, pagamento de título de crédito e outras
que o fisco defina como necessário” (art.39, do citado decreto), mas, ao lado dessas
alternativas, a empresa autuada não apresentou esses elementos e foi ofertada a chance
para que fizesse ou rebatesse a autuação.
Seja como for, ocorreu o “batimento” entre as informações retidas dos
registros contábeis da autuada e as informações retiradas do Sistema da SEFAZ: O Fisco,
de posse dos documentos da empresa, procedeu comparação junto ao Sistema Cometa.
Constatou simplesmente que as mercadorias constantes das Notas Fiscais n°s
4445,4472,4486, 4513, 4520, 4543, 4573, 4596, 4602, 4685, 4702 e 4729, embora
tivessem como destinatários contribuintes localizados em outras unidades da federal,
foram efetivamente internadas no próprio território cearense (fls.232).
O Fisco, após examinar os livros da autora -- livros de saída, de apuração
do ICMS, de inventário e de entrada -- tudo consoante provam as fls. 39, marcou prazo
para que a empresa autuada comprovasse aquela operação ou justificasse a
irregularidade. Como ela não apresentou nenhuma justificativa, encerrou a fiscalização,
lavrando o Auto de Infração.
Finalmente, após a realizar integralmente a fiscalização devolveu toda
documentação que serviu de base para a ação encetada, advindo do Projeto
Profundidade Normal, preservando, assim, a um só tempo, a legalidade de seus atos e a
obediência ao devido processo legal, momento em que, a vista desta preservação de
princípios, não há como admitir qualquer vício – em sentido mais amplo, mácula, dano

ou prejuízo -- capaz de produzir uma nulidade.
Talvez o único equívoco, aliás, não alegado pela empresa autora, tenha
sido a inexatidão dos cálculos dos tributos sonegados ou elididos em decorrência da
simulação, reparada ainda por ocasião do julgamento de primeira instância junto ao
Contencioso Administrativo Tributário, uma reparação que não pode e nem deve ser
confundida com caso de capitulação – mudança da natureza do ilícito, do tipo simulação
de saída para a falta de documento fiscal – mas de simples correção material, ato que
não alterou a essência, muito menos conduziu a dúvida ou incerteza tributária.
Em todo caso, examinando todos os pontos da anulatória, não procede a
alegação da Autora de cerceamento de defesa, muito menos procede a argumentação de
que o lançamento não foi adequado e que foi baseado em provas frágeis. Pelo contrário,
dada a defesa impetrada em todas as instâncias, depois de receber toda documentação
da ação fiscal, vejo como amplamente comprovada a acusação de que as mercadorias
embora tivessem como destinatários contribuintes localizados em outras unidades da
federal, foram efetivamente internadas no próprio território cearense, sendo, assim,
nestes termos, legítima a exigência tributária.
Em face do exposto, Julgo improcedente os embargos e determino a
condenação de custas, se houver remanescentes, e honorários de advogado, no seu grau
mínimo.
PRI.
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo
de Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 22 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito Titular
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTAELEZA
PROC. N° 2000.0105.9424-9/0
AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL
PARTES: SADOLIN S/A ELÉTRICA ELETRÔNICA
FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Antecipação e Substituição Tributária.
ICMS. Valor pago já definido previamente. Possibilidades. Primeiro: devo
observar que a antecipação do recolhimento do ICMS é legal e também
legítimo, pois não passa de recolhimento em períodos distintos e diversos
de apuração (art. 155, VII, da Constituição Federal). Segundo: a estrutura
desse quadro de substituição e antecipação atendeu ao principio
constitucional da não-cumulatividade do ICMS segundo o qual será
compensado o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas operações anteriores (arts. 153, §3°, II, e art. 155, § 2°, I, da
Constituição Federal). Terceiro: o recolhimento antecipado por
substituição é uma exigência legítima porque tal rotina não caracteriza
pagamento do imposto antes da ocorrência do fato gerador, levando-se

em consideração que o montante de incidência da lei para fazer gerar a
obrigação tributária não se confunde com o ato de recolhimento do
tributo. Inexistência de arbítrio. O diploma que estrutura a rotina da
substituição e antecipação, a Lei n° 12.670/96, para as empresas deste
ramo de lâmpadas (elétrico e eletrônico), oferece alternativas para a
formação da base de cálculo. Inicialmente, firmando a responsabilidade.
Improcedência da ação.

SADOKIN SA ELÉTRICA E ELETRÔNICA, por sua representação legalmente
constituída, vem a este Juízo e propõe AÇÃO DE PROCEDEMENTO ORDINÁRIO COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra a FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ,
alegando que, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n° 03/93, que
acrescentou o § 7° ao art. 150, da Constituição Federal, permitindo a substituição
tributária “para frente”, continua o entendimento de sua inconstitucionalidade, ao
contrário da substituição “para trás”, e, por esta razão, na qualidade de empresa
que atua no ramo de indústria e comercio de lâmpadas e materiais elétricos e
eletrônicos, tem verificado que o seu comércio vem sofrendo uma imposição a
maior do que devia, uma vez que a base de cálculo presumida é sempre superior
àquele efetivamente praticada, sofrendo as empresas com as quais comercializa
uma retenção antecipada de ICMS que a própria demandante deveria recolher,
também na qualidade de distribuidora, na operação subseqüente de revenda para
comerciantes varejistas ou diretamente para consumidores finais.
Prossegue argumentando que tanto isso é verdade, que desde o
surgimento da Portaria CAT 66, de 29-10-96, as distribuidoras possuem o direito ao
ressarcimento do ICMS recolhido a maior nas operações de venda direta ao
consumidor final, procedendo, no entanto, de forma incorreta o Estado, como se o
regime de substituição tributária importasse numa presunção definitiva da base de
cálculo estimada, e não uma mera presunção provisória, sujeita a acertos
superiores para adequa-la ao valor real da operação, de sorte que vem suportando
os excessos do ICMS no caso de venda direta ao consumidor e vem suportando
sempre que temos a ocorrência de hipóteses desconfiguradoras da base de cálculo
legalmente eleita, senda que estas não são aceitas pela ré., citando, na mesma
oportunidade, o regime de substituição e a base de cálculo segundo as leis
aplicáveis, e os excessos praticados no arbitramento do valor dessa base, além de
focar jurisprudência e os pressupostos da presente ação.
É a sinopse dos pontos fundamentais da inicial que retiramos das Fls.
02/27.
Antes de qualquer medida, o então juiz titular, controlando a legalidade
preliminar do pedido de tutela antecipatória, indeferiu a pretensão, tendo em
vista que, na análise inicial, não se vislumbrou de forma inequívoca a
verossimilhança do direito pleiteado, faltando, assim, naquele momento
processual, o requisito previsto na codificação processual civil, ocasião em que
determinou a citação do promovido, na pessoa do seu representante legal (Fls.
51/52).
Na contestação, o ESTADO DO CEARÁ suplica por uma questão preliminar,
argüindo a inépcia da peça inicial, quando, no mérito, argumenta a licitude do

comportamento da Fazenda, por duas considerações, caso fosse superada a
preliminar, começando dizer que, em primeiro lugar, rebate-s com veemência a
temerária insinuação de que estaria se fixando margem mínima de lucro das
empresa fabricantes, sendo uma demonstração inequívoca da inexistência de
elemento de fato capaz de justificar o pedido, calcada que é em falsa insinuação,
e, em segundo lugar, também é improcedente a alegação de os produtos de sua
fabricação não estariam sujeitos a exigência antecipada do imposto porque seriam
inconstitucionais, não só em face do Convenio (Confaz), como também as do § 7°
do art.150, da Constituição Federal, como igualmente as próprias disposições
constantes do arts. 6° a 10 da Lei Complementar 87/96, realizando, em seguida,
uma ligeira retrospectiva a respeito da legalidade do instituto da exigência
antecipada do ICMS, comentando a Emenda Constitucional
n° 03/93, a
Constituição Federal, a Lei Complementar n° 87/96 e a Lei Estadual n° 12.670/96,
plastificando jurisprudência do Pretório Excelso e do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, cuja constitucionalidade da antecipação do recolhimento foi
reiteradamente proclamada por aquelas Cortes.
É o que se lê das argumentações descritas nas Fls. 55/63.
Dois outros passos precisam ser relatados: a replica que SADOKIN SA
ELETRICA E ELETRONICA produziu, argumentando que o Estado, age, em oposição às
regras de direito (Fls.65/78). E o parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO que concluiu pelo
regular andamento do feito processual, posto que o principio do art. 82, III, do
Código de Processo Civil não acarreta a presença do órgão ministerial pelo só fato
de haver interesse patrimonial da Fazenda Pública (Fls. 81/87).
Decido.
Preliminarmente, não vislumbro inépcia da inicial, portanto, seu
conteúdo é compatível com o direito que pleiteia, plausível tanto no plano lógico
como no mundo formal. Demais, como destacou o membro ministerial, “as partes
integrantes desta relação de direito processual encontram regularmente e muito
bem (diga-se de passagem) representadas, como regalias processuais indisponíveis
para administrados-contribuinte”.
O tema da substituição e antecipação do ICMS tem causado divergências
nas relações entre contribuinte e administração fazendária. Todavia, essas mesmas
antinomias deixaram de ser objeto da jurisprudência, em face do posicionamento
das Cortes Superiores em que firmaram a legalidade desse comportamento adotado
pelos Estados da federação, momento em que, para fins de didática e
compreensão, passo a examinar o que julgo mais importante sobre a temática, em
três pontos.
Primeiro: devo observar que a antecipação do recolhimento do ICMS é
legal e também legítimo, pois não passa de recolhimento em períodos distintos e
diversos de apuração conforme, aliás, preconiza o art. 155, VII, da Constituição
Federal, uma estruturação que procurou, com êxito, evitar a chamada “guerra
tributária entre Estados” e, sobretudo, diminuir a evasão fiscal, tão comum nas
relações de industria e comercio.
Segundo: a estrutura desse quatro de substituição e antecipação atendeu
ao principio constitucional da não-cumulatividade do ICMS segundo o qual será

compensado o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
operações anteriores, ou seja, tem o contribuinte a possibilidade de abater do
imposto a ser pago o valor que já fora recolhido pleos seus antecessores na cadeia
de circulação (arts. 153, §3°, II, e art. 155, § 2°, I, da Constituição Federal)
Terceiro: o recolhimento antecipado por substituição é uma exigência
legítima porque tal rotina não caracteriza pagamento do imposto antes da
ocorrência do fato gerador, levando-se em consideração que o montante de
incidência da lei para fazer gerar a obrigação tributária não se confunde com o ato
de recolhimento do tributo, de sorte que “a Emenda Constitucional n° 03/93 veio
apenas a reafirmar a sistemática da antecipação do recolhimento do tributo
instituído por convenio” (R.Esp. 82.279/SP, rel. Min. José Delgado, STJ, DJU, de
18/03/96).
Resolvido a questão da legalidade e legitimidade, vejamos o problema
que cuidam os autos: o ICMS antecipado que deveria ser exatamente calculado
sobre os preços praticados na venda subseqüentes, logo é calculado sobre um valor
arbitrado globalmente pela autoridade fazendária. Aqui, então, teríamos um valor
pago antecipadamente com valor definitivo. E isso é possível?
Ainda que se tenha alegado a provável existência de pauta fiscal, como
aliás foi alegado nos autos, o Supremo Tribunal Federal, e caso relatado pelo então
Ministro Ilmar Galvão, admitiu essa possibilidade, como registra Hugo de Brito
Machado, sob o fundamento de que a finalidade da substituição tributária, por
meio de presunção de valores (calculada pelas autoridades fazendárias) “é
justamente a de tornar viável o sistema de arrecadação do ICMS porque haveria
enorme dificuldade se fosse considerar o valor real de cada operação realizada por
inúmeros contribuintes” (Curso de Direito Tributário, Malheiros, 22ª edição, p. 342).
Não considero que as autoridade fazendárias utilizem o arbítrio, nem
muito menos promova a famigerada “pauta fiscal” por que o diploma que
estrutura a rotina da substituição e antecipação, a Lei n° 12.670/96, para as
empresas deste ramo de lâmpadas (elétrico e eletrônico), oferece alternativas
para a formação da base de cálculo. Inicialmente, firmando a responsabilidade, por
substituição ao consumidor, ao industrial ou fabricante do produto, diz a lei que a
base de cálculo será o preço máximo de venda a varejo, ou não tendo como fazer
essa aferição, será o montante do preço praticado pelo contribuinte substituto nas
operações varejistas, incluindo o frete, IPI e demais despesas, aplicando-se um
percentual de 40% sobre esse total.
É o que está disposto nos arts. 530 e 531, § único, da citada Lei estadual:
“Nas operações interna, interestadual e de importação com lâmpadas
elétrica (NBM 8539.3 e 8539.40, exceto 8539.29..0400, ... 0500 e
85.39.90) e reator (NBM 85504.10.0000) e starter (NBM 85.36.50.0201)
fica atribuída ao estabelecimento industrial fabricante ou importador, na
qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do ICMS relativo as operações subseqüentes ou à entrada
para uso ou consumo do dentinário”
“A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o
preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou

pelo industrial”
“Inexistindo o valor a que se refere o caput, a base de calculo para
retenção será o montante do preço praticado pelo contribuinte substituto
nas operações com o comércio varejistas, incluindo o frete ou carreto, IPI
e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, acrescido
da parcela resultante da aplicação, sobre esse total, do percentual de
40% (quarenta por cento).
Desta exposição não encontro nenhuma inconstitucionalidade, capaz de
soterrar estas prescrições, pelo contrário, a norma expressa do art. 530 é
perfeitamente compatível com o Texto Maior, bem como o a seguinte, dada as
alternativas e opções que dispõe o artigo e, aqui, devo observar as dificuldades que
tem o país em manter o próprio principio da não-cumulatividade nas diversas
operações tributárias que se praticam cotidianamente, ao ponto de ser considerada
inviável e inadequado, conforme lição de Hugo de Brito Machado, dado as
desigualdades sociais e regionais, daí, por que solução encontrada e decidida pelo
Supremo Tribunal Federal, no voto preponderante do Ministro Galvão, que salvou o
sistema de arrecadação do ICMS no Brasil, teve pelo menos o mérito de sepultar a
técnica da não cumulatividade (Ob. Cit. p. 342).
Nada mais tenho a acrescentar
Em face do exposto, analisado doutrina, jurisprudência e o direito
aplicável a matéria, JULOGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária que
SADOKIN SA ELÉTRICA ELETRÔNICA promoveu contra o ESTADO DO CEARA,
condenando-a, como condenado tenho, nos ônus da sucumbenciais, nas custas se
houverem remanescentes e nos honorários de advogado, em seu grau menor, dado
tratar-se de processo que cuidava de matéria essencialmente de direito.
P.R.I.
Fortaleza, 03 de Agosto de 2009.
Dr. Durval Aires Filho
Juiz Auxiliar

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC N°2007.0027.7313-7
EMBARGOS À EXECUÇÃO
BANCO ITAU S/A
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
EMENTA:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ANTERIORIDADE!
RECONHECIMENTO. Ocorrência da quebra do princípio da
anterioridade nonagesimal. ISS. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
POSSIBILIDADE. Em princípio a lista é taxativa, mas comporta
interpretação ampla e analógica. Precedentes no STJ.
Vistos etc.
Pela representação legalmente instituída, BANCO ITAÚ S/A vem a este
Juízo e apresenta EMBARGOS A EXECUÇÃO que a FAZENDA MUNICIPAL maneja contra
si, alegando, entre outros pontos, preliminar de anterioridade nonagésima,
preconizada pela Constituição Federal, Emenda Constitucional n°42/03, publicada
em 31-12-03, quando a Lei Municipal n° 14/03, foi publicada 26-12-03 e este
diploma se insere no limite estabelecido pela citada EC que determina o limite de
noventa dias para a cobrança do tributo, de modo que a cobrança tributária entre os
meses de janeiro e fevereiro de 2004 é inteiramente inconstitucional.
Na seqüência, argumenta que os serviços bancários não podem ser
cobrados a título de ISS dado que, não compondo a lista anexa ao Decreto-lei n°
406/68,impossível a sua admissão, vedado a interpretação analógica ou ampliativa,
igualmente não sendo permitido a incidência de ISS em serviços acessórios, os
mesmos serviços que têm o propósito de viabilizar o desempenho da atividade-fim
inerentes as instituições financeira, alegando, por último, nulidade da certidão da
dívida ativa, em virtude do cerceamento de defesa.
É o conteúdo da inicial as fls.03/25.
Foi garantido, com o depósito integral do tributo, o juízo da
execução as fls. 22/25
Contestando a pretensão dos embargos, o MUNICÍPIO DE FORTALEZA
aduz que a divida ativa foi constituída regularmente, posto que a lei municipal
fustigada já integrava o ordenamento jurídico quando do advento da EC n° 42/03 e
os seus efeitos não podem alcançar situações já materializadas não havendo como
retroagir, muito mais quando o juiz tem, por outro lado, o dever de julgar segundo o
alegado e provado pelas partes, dado que os títulos da dívida ativa gozam do efeito
de prova pré-constituída, não havendo nenhum argumento que possa aniquilar a
execução, certo que o título é revestido de presunção de liquidez e certeza, de
sorte que opondo embargos, o devedor terá que desconstituir o título e se nada
provar a execução será continuada, não se observando nenhum vislumbre de
nulidade, propugnando, por fim, através de jurisprudência a admissibilidade da
interpretação analógica da mencionada lista de serviços preconizada pelo Decreto-lei

n° 406/68.

Tudo às fls. 55/71 dos autos.
O banco embargante apresenta réplica (peça juntada às fls.27/32 dos
autos principal, por equívoco).
O Ministério Público não tem interesse no feito.
Decido.
Preliminarmente, devo reconhecer a ocorrência da quebra do
princípio da anterioridade, quando a nova ordem tributária deve entrar em vigor no
prazo de 90 (noventa) dias após sua votação. Antes, constitui drible àquela máxima.
Aliás, foi feliz a Emenda Constitucional em instituir o limite nonagésimo ante a mania
dos parlamentos e câmaras votarem as leis no apagar das luzes, normalmente, no
final do exercício fiscal, no mês de dezembro, surpreendendo e desconsertando
todos os contribuintes.
A exceção à anterioridade nonagesimal se diz do tributo real, do tipo
IPTU, ou sobre móveis, como o IPVA, que tem lançamento no início do exercício
fiscal, portanto, sua cobrança regular se dá no princípio do exercício financeiro. Não
é o caso dos autos que cuida de ISS.
No ensinamento da doutrina, a publicação da lei que instituiu tributo
novo “deve ocorrer até o 03 de outubro, para que a instituição ou majoração possa
ser efetivada em 1º de janeiro do ano seguinte. Parece-nos que o dispositivo (EC
n°42/03, art. 150, III, “c” e § 1° da Constituição Federal) ainda comporta a aplicação
num outro exemplo: publicação em 31 de dezembro e início da cobrança em 31 de
março do ano seguinte” (João Marcelo da Rocha, Direito Tributário, Editora Ferreira,
2005, p 73).
Resolvida à preliminar, a questão meritória cede ao fato da
impossibilidade, ou não, de oferecer uma interpretação analógica ou ampliativa à
lista de serviços, para fins de incidência do ISS. Este dissídio, aliás, já foi decidido
por nós em diversos outros processos, tanto por meio de embargos à execução como
por intermédio de outro remédio ou ação.
O fato é que o legislador nacional, por meio dos Decreto-leis nº
406/68 e 834/69, além da Lei Complementar n° 56/87, tentou racionalizar o tributo
municipal a fim de melhor orientar as capitais e as cidades brasileiras, mas, por mais
meritória e louváveis as intenções, haveria limites, posto que uma simples listagem
não poderia enumerar todas as atividades presentes e futuras nas quais recairia o
ISS. Como ensinou, a propósito, o saudoso Desembargador Wilton Machado Carneiro,
quando titular da 2ª Vara das Execuções Fiscais e Crimes Contra a Ordem tributária:
“aceitar a pura interpretação literal das atividades enumeradas pelo legislador
condicionaria o engessamento do ordenamento jurídico”, posto que “a norma é fruto
das relações sociais experimentadas no momento de sua elaboração, entretanto,
assume contornos peculiares na ocasião de sua operacionalização em função de
diversas variáveis, tais como o tempo e o espaço, eis que a vida não é estática e seu
dinamismo atribui sentidos diferentes a um mesmo símbolo” (Sentença nos Embargos
do Devedor sob o nº 2006.00129451-2, figurando, como partes, o Banco Bradesco e a
Fazenda Pública Municipal).
No que respeita a taxatividade da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar nº 56/87, há realmente um entendimento pacífico de que a
enumeração dos serviços sobre os quais incidem ISS é restritiva, aliás, sedimentado
durante anos. Ocorre que essa posição não constitui uma máxima absoluta, uma vez
que este mesmo diploma abre a expressões do tipo “outros serviços correlatos da
cobrança ou recebimento”, como se lê na lista n° 95, aliás, como coloca entre
parêntesis o mesmo diploma, “item que abrange também os serviços prestados por
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central”.

Nesta direção apontada, o legislador, claramente, acrescentou uma
espécie de “dique” para também abarcar serviços que, apesar de congeneres e
semelhantes em sua natureza, não estavam expressos ou pelo menos indicados. “É
impossível ao legislador prever, em uma listagem, a imensa gama de novos serviços
que surgem a todo momento. O setor terciário da economia” – acrescento, setor de
serviços do faz parte a Embargante – “é, inequivocamente, o de maior crescimento”
(Walter Gaspar, ISS Teoria e Prática, 1995, p. 25).
Por isso, a partir deste “dique”, os tribunais superiores vêm
suavizando a interpretação mais literal, chegando mesmo, no maioria dos serviços
bancários, a aceitar a utilização da interpretação analógica sobre a lista de serviços
sujeitos a imposição do ISS.
Destaco agora a jurisprudência.
O STJ, sobre o tema em exame, tem se manifestado em diversas
oportunidades:
TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência
desta Corte sedimentou-se no sentido de que a lista de serviços
anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS
sobre serviços bancários, é taxativa, mas não veda a
interpretação extensiva, sendo irrelevante a denominação
atribuída. 2. Matéria pacificada no julgamento do REsp
1.111.234/PR, desta relatora, Primeira Seção, julgado em
23/09/2009, D dle 08/10/2009), sob o rito do art. 543-C do
CPC. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no Ag
1Í28756 / SP. Rei. Ministra ELIANA CALMON, J. em
24/11/2009).
TRIBUTÁRIO. ISSQN. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NATUREZA DAS ATIVIDADES.
SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "B". FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. Embora taxativa em sua
enumeração, a Lista de Serviços admite interpretação
extensiva, dentro de cada item, para permitir a incidência
do ISS sobre serviços correlatos àqueles previstos
expressamente. Precedentes. 2. "Para se averiguar o
enquadramento das atividades desempenhadas pela ora
recorrente na relação inscrita nos arts. 95 e 96 da lista
anexa à Lei Complementar n° 56/87 seria indispensável a
incursão na seara fático-probatória, em especial porque o
aresto nem sequer digressiona acerca dos referidos
serviços, tratando-os genericamente. Aplicação da Súmula
7/STJ. 3. Pela alínea "b", o recorrente não cuidou em
explicar de forma pormenorizada como a Corte de origem
teria julgado válido ato de governo local contestado em
face de lei federal, limitando-se a realizar algumas
singelas considerações sobre a incompatibilidade entre
o lançamento fiscal e a LC n° 56/87, da qual nem sequer
indicou o dispositivo legal supostamente infringido.
Incidência da Súmula 284/STF. 4. Enquanto o acórdão
paradigma afasta a incidência do ISS mediante a detida
análise da natureza das atividades desempenhadas, o
julgado recorrido trata genericamente dos serviços
prestados pelo ora recorrente, o que não só inviabiliza o
confronto dos acórdãos, como também atrai a aplicação

da Súmula
a 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ. 2 T. AgRg no REsp 984.878/RJ. Rei. Ministro CASTRO
MEIRA. DJ 17.12.2007).
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
(ISSQN). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO QUE
GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. DL 406/68. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA PELA
LC 56/87. INTERPRETAÇÃO AMPLA E ANALÓGICA. INCIDÊNCIA
NAS CONTAS "TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE",
"TAXA DE MANUTENÇÃO DE POUPANÇA", "TAXA DE
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA", "OUTROS
SERVIÇOS" E "OPERAÇÕES ATIVAS". LEGALIDADE DA
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÁXIMA DE 5% (CINCO POR CENTO)
PREVISTA PELA LC N° 100/99 ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
o
1. A Certidão de Dívida Ativa, conforme artigo 3 da Lei
n°.6.830/80, goza da presunção de certeza e liquidez,
somente sendo ilidida por prova inequívoca. 2.
Consoante iterativa jurisprudência desta corte, a lista de
serviços anexa ao DL 406/68 pela LC 56/87. sobre os
quais incide o ISSQN é taxativa, embora comporte
interpretação ampla e analógica. Irrelevante o nome dado
pelo contribuinte ao serviço, importando de fato a
natureza do serviço efetivamente prestado. 3. Sobre as
rubricas "Taxa de .Manutenção de Conta Corrente", "Taxa
de Manutenção de Poupança", "Taxa de Manutenção de
Conta Corrente Ativa", "Outros Serviços" e "Operações
Ativas", incide o ISSQN por caracterizarem prestação de
serviços. 4. Legalidade da aplicação da alíquota máxima de
5% (cinco por cento) às instituições financeiras, pois a Lei
Complementar n° 100/99 tratou do tributo como um
o todo,
conforme atribuição concedida pelo art. 156, § 3 , I, da
Constituição Federal. Recurso parcialmente
provido. (TJa
PR. Ap. Cível n° 379.178-6. Rei. Des . Vilma Régia Ramos
de Rezende.

Não é, portanto, inadmissível a tributação dos serviços bancários
realizados pelo município, nem indevidas as respectivas cobranças, além do fato de
que as correções não constituem um plus, mas, precisamente, formas de indenizar,
no sentido de corrigir o dinheiro em face da natural demora processual.
Fixado essas premissas, em parte, não vislumbro qualquer chance de
êxito no sentido de fulminar os títulos que embasaram a execução atacada pelos
presentes embargos. Daí, as CDAs 5330 e 5331 com os seus valores respectivos,
permanecem hígidas, portanto, certos e líquidos. Esta presunção de certeza e de
liquidez conferida aos títulos (CDAs) decorrem da fé pública que os entes fazendários
possuem e imprimem na certidão, documento que representa o espelho da inscrição,
do débito, do lançamento ou da autuação, portanto, um instrumento extra-judicial
suficiente e adequado para a instauração de uma ação de execução fiscal.
Não é o que ocorre com a CDA 5329 que marca um período longo
incidência de ISS -da data de
01-09-2002 a 12-01-2004 – quando da
superveniência da EC nº45/2003, readequada com a Lei Complementar n° 116/2003

e Lei Municipal n° 14/2003, o que quer expressar a quebra do principio da
anterioridade nonasimal, portanto, desfiguração total, não sendo uma mera questão
material ou residual, como a imposição de acessórios, mas um questão de substância
que afeta o próprio título.
Em face do exposto, julgo improcedente os presentes embargos, em
parte, excluindo a CDA 5329, por afrontar o art. 150, III, “c” e § 1° da Constituição
Federal e procedente com relação as CDAs 5330 e 5331, portanto, títulos próprios e
perfeito para a execução, impondo verba e honorários na base de 5%.
Custas de Lei pelo vencido.
P.R.I
Após o trânsito, seja arquivado e excluído do sistema.
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo
de Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, de acordo com a Portaria
nº492/2010.
Fortaleza, 20 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

EXECUÇÕES FISCAIS N.ºS: 2000.0103.5643-7/0
EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO(A): QUIX METAL IND. E COM. METALURGICA LIMITDADA
DECISÃO
Vistos etc.
Impossibilidade de realizar o objeto do processo de cobrança fiscal. Após
a suspensão, por ofício ou a pedido, decorrido o prazo de 01(um) ano serão os autos
arquivados. Suspensão de ordem processual e administrativa. Destinação do feito ao
arquivo provisório.
Historiam os autos que a Fazenda Pública, com base em título executivo
representativo de débito fiscal regularmente inscrito, lançado e constituído
definitivamente, vem ao Judiciário local e promove a presente Ação de Execução contra
o devedor acima nomeado.
O executado, apesar de todos os esforços, jamais foi localizado, ou sendo,
não foi possível a realização de penhora ou qualquer constrição de bens em seu nome.
Hipótese de suspensão e conseqüente arquivamento.
Literalmente, conforme disposto no Art. 40, da Lei n.º 6.830/80, o Juiz
suspenderá o curso da execução, enquanto não for encontrado o devedor, ou localizado
seus bens. Daí, decorrido o prazo máximo de 01 ano, sem que seja localizado o devedor,
ou encontrados bens penhoráveis, o mesmo Magistrado ordenará o conseqüente
arquivamento do feito.
E essa é a situação destes autos.
A verdade é que todo processo, qualquer que seja, tem por escopo
verdadeiro a obtenção de um resultado útil e eficaz. Como ensina HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR: “a execução há de ser útil ao credor, de modo que nunca pode ser
utilizado apenas como um meio de arruinar o devedor, sem nenhum proveito prático”.
Nesse sentido, não sendo útil, não há interesse processual porque a
pretensão ajuizada deve obrigatoriamente se apresentar viável no plano objetivo. Como
leciona ARRUDA ALVIM:
“Não há interesse de agir quando o sucesso da demanda não puder
resultar nenhuma vantagem ou benefício moral, ou econômico para o seu autor”.
“o mero interesse cívico na observância da lei não legitima o

exercício do direito de ação”.
É evidente que essa utilidade se reveste na possibilidade de excutir
bens do devedor, pois se ultima a execução com a satisfação do seu objeto, que é o
pagamento ao credor. “Penso que, no caso, inexistindo bens penhoráveis, não era
razoável uma indefinida espera para que o Juiz se manifestasse sobre a extinção do
crédito. Até a economia processual indicava o arquivamento do feito, já que inútil a sua
permanência em tramitação, havendo, também, da parte da executada, impossibilidade
absoluta de oferecer embargos, já que bens não havia para a apreensão judicial. Até
quando o Juiz aguardaria uma definitiva decisão no executivo fiscal, se o crédito
tributário já lhe parecia extinto?” (Excerto do R. Esp. n.º 59.351-4-PR, voto do Exmo.
Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, considerando que, no momento, não há como
prosseguir na presente execução, inexistindo processualmente ação eterna, a cruzar
tempos e gerações, devendo, ao mesmo tempo, livrar o Poder Judiciário de um trabalho
ineficiente e inútil, considerando, mais, que o Exeqüente tudo realizou, até o momento,
para a identificação do devedor e dos seus bens, sem lograr qualquer resultado prático,
hei por bem determinar o seu arquivamento, o que faço com base no Art. 40 da
mencionada Lei nº. 6.830/80 e, subsidiariamente, no Art. 791, III, do CPC.
Remeto este feito ao arquivo provisório.
Exp. necessários.
Após, ciência ao Ministério Público.
Fortaleza, 16 de fevereiro de 2009.
DURVAL AIRES FILHO
JUIZ DE DIREITO

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC Nº 2005.0015.8819-4/0
EMBARGOS DE TERCEIROS
CLÁUDIA BRAGA LEITÃO
ESTADO DO CEARÁ
EMBARGOS DE TERCEIROS. Ajuizada a execução fiscal contra sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, a penhora deve recair em
bens da empresa. Somente após a comprovação de que a organização
ou sociedade não tem mais bens para o adimplemento da obrigação é
que o processo pode ser manejado contra os sócios e não iniciar
preliminarmente contra eles. Redirecionamento da execução.
Cabimento. Legitimidade. Responsabilidade subsidiária. Benefício de
ordem. Todavia, o chamamento para a responsabilidade pessoal ou o

direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade pelos sócios, com
vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas, só será legal e
justo em decorrência de fato específico, previsto no art. 135, do CTN.
PROCEDENCIA.

Vistos etc
Historiam os autos que CLÁUDIA BRAGA LEITÃO, por intermédio de
profissional legalmente habilitado vem a este Juízo e apresenta Embargos de Terceiros
contra o ESTADO DO CEARÁ alegando, entre outros pontos, que, tendo vendido um
veículo de sua propriedade na cidade de Recife, descobriu que o dito automóvel estava
gravado com ônus de intransferibilidade, acontecendo, no entanto, não figurar nos
quadros da sociedade então executada desde 1996 e que, de conformidade com a
jurisprudência, a responsabilidade do sócio que se retira da sociedade, em relação às
dívidas fiscais contraídas por esta, somente se firma se aquele, no exercício da gerência
ou de outro cargo na empresa, abusou do poder ou infringiu a lei, o contrato social ou
estatutos, ou, ainda se a sociedade foi dissolvida irregularmente, posto que o mero
descumprimento da obrigação principal, desprovida de dolo ou fraude, é simples mora
da sociedade-devedora contribuinte (Fls.03/06)
Foi deferida a antecipação da tutela (Fls. 15/17).
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contesta a ação e argumenta: falta de
legitimidade para ação (a Embargante é parte no processo de execução) pois a
ilegitimidade ativa decorre de simples leitura do texto lega (art. 1046, CPC);
inexistência de prova do alegado de que teria deixado o quadro social da empresa
(Fls.23/25).
Na manifestação que apresenta contra a contestação, CLÁUDIA BRAGA
LEITÃO diz tratar-se de uma inverdade facilmente detectável pelos documentos inclusos,
não sendo a demanda executiva fiscal interposta contra os sócios, mas sim contra a
empresa e que não ficou configurada a hipótese do art. 135 do CTN, sendo indispensável
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do
terceiro pela dívida do executado, pois a simples falta de pagamento, por si só, nem em
tese, configura situação que acarreta a responsabilidade subsidiária.
Sobre a falta de prova, diz que de fato há uma carência na prova, mas
tal claudicação provém da entidade pública embargada, a quem competia a prova de
fato impeditivo do direito autoral, uma vez que este reside questão probatória plena e
passível do crivo do contraditório, sendo certo que o ente público não comprovou a
circunstância que lhe legitimaria a exceção de cobrança executiva dos sócios, nos exatos
termos do art.135 do CTN (Fls.28/30).
Foi juntada cópia da certidão narrando que a Embargante participou da
empresa entre os anos de 1996 a 1998 (Fls.42), mas o ESTADO DO CEARÁ contesta tal
documento por ser inverosímel diante da cópia do Contrato Social no 1º e 2º aditivos
(Fls.43).
O Ministério Público apresenta parecer, mas sem adentrar no mérito

(Fls.52/53).
Decido.
Devo inicialmente me reportar ao deferimento da antecipação da tutela,
então, deferida pela Juíza que antecedeu. De fato, ajuizada a execução fiscal contra
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a penhora deve recair em bens do
patrimônio da empresa. É somente após a comprovação de que a organização ou
sociedade não tem mais bens para o adimplemento da obrigação é que o processo pode
ser redirecionado contra os sócios, principalmente, aquele que gerenciou, ou gerencia, a
executada, como se observa do RESP N° 36.543-SP, relatado pelo eminente Ministro Ari
Pargendler.
Aliás, de uma forma geral, caso não existam bens da empresa, “em sendo
o sócio administrador da sociedade” será “possível o redirecionamento da execução”(Ac
70024672354, TJRS). “Redirecionamento da execução fiscal contra sócio administrador.
Cabimento. Legitimidade”(Ac 70022548051, TJRS). “Responsabilidade subsidiária.
Benefício de ordem. Princípio do actio nata”(Ac. 7001977105, TJRS).
Todavia, reforçando ao que já foi ligeiramente explanado, o chamamento
para a responsabilidade pessoal ou o direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade
pelos sócios, noutros termos, o direito da “desconsideração da personalidade jurídica”,
com vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas, se melhor parecer, só será legal
e justo em decorrência de fato específico, previsto no art. 135, do CTN.
Não é o caso dos autos.
Assim, não possível ultrapassar a correta interpretação da norma jurídica,
passando a atribuir responsabilidade pessoal aos sócios da empresa pelo simples
inadimplemento do tributo. Definitivamente, redirecionamento de execução fiscal,
quando a única alegação foi a falta de pagamento do tributo, constitui hipótese não
prevista na lei tributária. A jurisprudência consolidada peremptoriamente afasta esta
possibilidade.
Definitivamente, a responsabilidade tributária do ex-sócio está bem
delimitada pela jurisprudência:
“Tributário – Execução Fiscal – Responsabilidade Tributária – Sócio –
Ausência de Comprovação de Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao
Regulamento. Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade
do sócio não é objetiva. Para que surja a responsabilidade pessoal,
disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja comprovação de
que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto. Não havendo comprovação, não há como
a execução fiscal ser redirecionada para ele” (1° Turma, Unanime,
RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux, fevereiro de 2002).
Em face do exposto, julgo procedentes os embargos ora examinados,
confirmando a antecipação da tutela, condenando ao Estado do Ceará nas custa
processuais, se remanescentes, e horários advocatícios sobre o valor da causa, um valor
atribuído simbolicamente, posto que se busca uma restirada de ônus de
intransferibilidade.

Prossigam-se na execução.
P.R.I
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo de
Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 19 de abril de 2010.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proc. N°2008.0027.6555-8/0
Embargos à Execução
Partes: MKG Alimentos Ltda.
Município de Fortaleza
Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DÉBITO NÃO
TRIBUTÁRIO. Atentado ao Código de Obras e Posturas. Reforma de
estabelecimento comercial em período noturno. Falta de prova técnica.
Impossibilidade de admitir a certeza do título (formado a partir do auto
de infração), apenas em fato genérico. Impossibilidade de se estribar na
vontade subjetiva do agente fiscalizador, quando a tecnologia
disponibiliza aparelhos capazes de aferir os barulhos que perturbam à
saúde do homem ou ofendam a paz e o sossego público. Autuação que
ofende ao devido processo legal. Nulidade reconhecida. Título
desqualificado. Falta de liquidez, certeza e legitimidade. PROCEDÊNCIA.
Vistos etc.
Bem examinados, historiam os autos que MKG ALIMENTOS LTDA., por sua
representação legalmente constituída, vem a este Juízo e apresenta EMBARGOS À
EXECUÇÃO que a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA promove contra si,
nos termos da cobrança fiscal que se desenvolvia nesta Vara e Secretaria.
Alega: nulidade do auto de infração (a execução seria totalmente nula,
uma vez que não foram cumpridos os requisitos necessários para a composição do
título executivo, observando a falta aparelho para proceder a aferição da
irregularidade) e exorbitância dos valores cobrados (excesso de execução, modo mais
gravoso).

É conteúdo que retiro, em síntese, das Fls. 03 a 06.
Citada regularmente a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
apresenta impugnação aos Embargos, ora em exame, observando que trata-se de
dívida referente à imposição de multa por infração ao Código de Obras e Posturas do
Município, que tem por origem em lançamentos feitos pela notificação de n° 3341 dos
autos executivos em apenso, decorrente do fato do notificado estar funcionando e
produzindo ruídos com nível de intensidade superior ao máximo exigido.
Alega, por fim, que o embargante ficou ciente de que teria um prazo de
02 (dois) dias a contar da data do recebimento da notificação para comparecer ao
Departamento de Fiscalização para esclarecimentos, porém, não se valeu desse
direito, nem apresentou defesa, valendo, ainda, observar que a autuação teve como
norte cumprimento dos requisitos do art. 421 da Lei de Consolidação da Legislação
Tributária Municipal, decorrendo, daí, liquidez e certeza da dívida, nos moldes do art.
3° da Lei de Execução Fiscal.
Tudo isso consta das Fls.15/21.
Na seqüência, a sociedade Embargante promove a impugnação da
defesa, a título de réplica, argüindo, mais uma vez, a nulidade do auto de infração
face à inobservância do decibelímetro (Fls.23/25). E o órgão do Ministério Público
apresenta parecer no sentido de que a execução fiscal e os embargos em exame cuida
de interesse patrimonial evolvendo a Fazenda Pública e um particular, portanto, um
interesse diverso daquele previsto no art. 82, inc. III, do CPC (Fls.26/27).
Decido.
Diretamente ao foco da questão de direito, razão assiste a Embargante
em solicitar a nulidade do auto de infração que gerou o título executivo extra-judicial
devido a falta de uma avaliação técnica. A rigor, penso que a infração administrativa
cometida contra o Código de Posturas da Cidade, violando o sossego e a paz das
pessoas e vizinhanças, só poderia ser viável em razão de suporte técnico.
O problema: como, então, o Judiciário vai admitir a certeza, liquidez e
a exigibilidade de um título que foi baseado fundamentalmente em fato genérico?
Como esta Vara poderá ser justa em seu pronunciamento, quando está impedida de
situar o fato, sem saber em que nível seu deu a irregularidade, seu grau, se a
infração foi máxima ou mínima em termos de ruídos ? Hoje, seria possível apenas se
estribar no auto, portanto, na vontade do fiscal que teria constatado a produção de
ruídos com intensidade superior ao máximo exigido?
É evidente que os níveis de intensidade de som ou de ruído, espalhados
pela cidade, de muitas origens e modalidades, são preocupantes, mas, por isso
mesmo, devem obedecer normas técnicas e serão controlados ou avaliados por
aparelhos de medição de intensidade sonora em decibéis. Noutras palavras: ao
combater a poluição sonora ou o ruído excessivo – protegendo juridicamente o meio
ambiente e a saúde humana – os agentes públicos deverão utilizar os padrões técnicos
disponíveis, inclusive, as normas estabelecidos pela ABTN (NBR 10.151 e 10.152).
Aliás, são estes padrões que autorizam dizer com exatidão que algum ruído ou som
excessivo esteja causando poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana.

De acordo com a Organização Mundial à Saúde o limite de suporte do
organismo humano à poluição sonora é de 65 dB (A), mas é a partir de 85 dB que o
sistema auditivo começa a ficar realmente comprometido. Tecnicamente, no que diz
respeito especificamente a capacidade auditiva do ser humano, a poluição sonora de
até 55 dB (A) não causa problema algum, somente principiam os transtornos a partir
de 56 dB(A), porém, entre 56 dB a 75 dB não existe dano, ainda que se constate
comprometimento a audição, pois dano mesmo à saúde começa nas faixas de 76 dB
(A) a 86 dB (A).
Nestas condições, respondendo as indagações lançadas, o Judiciário não
pode e nem deve admitir a certeza e a exigibilidade de um título (formado a partir do
auto de infração), apenas em fato genérico ou lei do silêncio. Não haverá
pronunciamento justo, caso não se saiba o nível ou o grau (máximo ou mínimo) do
ruído. Atualmente, não é possível apenas se estribar na vontade subjetiva do agente
fiscalizador, quando a tecnologia disponibiliza aparelhos capazes de aferir os barulhos
que perturbam à saúde do homem.
Quanto a questão essencialmente jurídica, relacionada a imposição
técnica, vale também registrar que não se cuida de uma contravenção penal, mas de
uma irregularidade administrativa. A empresa autuada não estava promovendo
serviços de festas, mas estava ampliando suas instalações no período noturno, com
relativo zelo, tendo em vista que o trabalho no período normal acarreta grandes
transtornos as pessoas e ao trânsito de automóveis, leves e pesados, como se trabalha
aliás nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades brasileiras, sempre ou quase
sempre no período noturno.
A jurisprudência nacional tem separado as duas modalidades de
infrações, liberando da prova técnica a contravenção para efeito de comprovação da
materialidade, como se observa em dois julgados:
“CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTUBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO
ALHEIO. Seresta. Prova pericial. A promoção de seresta sem a devida
proteção acústica configura infração prevista no art. 42 do Decreto-lei
n° 3.688/41, sendo desnecessária a prova pericial para comprovar a
materialidade” (TAMG, Ap. 0174526-0, rel. juiz Sérgio Braga).
“O abuso de instrumentos sonoros, capaz de perturbar o trabalho ou
sossego alheios, tipifica a contravenção do art. 42, III, do Decreto-lei n°
3.688/41, sendo irrelevante, para tanto, a ausência da prova técnica
para aferição de decibéis” (TAMG, Ap. 0198218-3, rel. Juiz Gomes de
Lima).
Não é o caso dos autos. A produção do som que aqui se cogita é o
barulho proveniente de reformas em obra civil. Portanto, tratando-se de transtornos
decorrentes da obra (também suportado pela empresa autuada), penso que não foram
ultrapassados os limites do suportável, por que não existe prova do autos de que

houve reclamação por parte da vizinhança, ainda que os relatos testemunhais não
tenham o condão de substituir a prova técnica, também inexistente.
É evidente que qualquer tipo de reforma para que se realize produzirá
sempre ruídos ou transtornos, mas nem por isso a ordem jurídica admite posturas
arbitrárias, como interdição, autuação indevida sem suporte técnico ou ofensa ao
devido processo legal, como se lê de acórdão proveniente do Distrito Federal:
“POLUIÇÃO SONORA. INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURNAÇA
CONCEDIDA. APELO IMPROVIDO. Viola os princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, o ato administrativo que
interdita e multa estabelecimento comercial por poluição sonora, sem
dar oportunidade de participação na medição sonora, efetuando-a de
forma unilateral. Sentença mantida. Apelo improvido (Ap.cível n°200301
1049693-9, rel. Des. Vasques Crüxen).
Em síntese, como não houve prova técnica nenhuma, sobre a reforma
em estabelecimento comercial em período noturno, subiste a impossibilidade de se
admitir a certeza e a exigibilidade de um título (tendo como base o auto de infração),
apenas em fato genérico. Demais, não se pode estribar na vontade subjetiva do
agente fiscalizador, quando a tecnologia disponibiliza aparelhos capazes de aferir os
barulhos que perturbam à saúde do homem, além do fato de que a autuação ofende
ao devido processo legal, devido a falta de aferição técnica e que a mesma só seria
viável com a participação do autuado.
Neste caso, o título executivo deve ser desqualificado, desde a sua
origem administrativa até o momento da ação judicial, momento em que a execução
fiscal está calcada em título executivo sobre o qual não se presumem certeza, liquidez
e exigibilidade. A rigor, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (inteligência do art. 204,
CTN). Esta presunção, todavia, conferida ao título (CDA) decorre da natural fé
pública que os entes públicos possuem e imprimem na certidão, quando seus agentes
obedecem todos os requisitos de Direito na aferição de prováveis irregularidades.
Não foi o caso destes autos.
Em face do exposto, considerando o Direito e a jurisprudência nacional
aplicáveis à matéria, JULGO PROCEDENTE os Embargos ora examinados e, por
conseqüência, condeno a Fazenda Pública Municipal no pagamento de custas, se
houver remanescentes, e de honorários de advogado, verba incidentes sobre o valor
da causa, se houver indicação, em seu grau mínimo, dado em que o exame constitui
em matéria exclusivamente de direito.
PRI
Fortaleza, 14 de setembro de 2009.

Dr. Durval Aires Filho
Juiz Titular.

9º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC. N° 2000.0108.9784-5/0
MANDADO DE SEGURANÇA
PARTES: FRIGORICO VALDERI LTDA
SECRETARIO DE AGRICULTURA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO EM PARTE. Ninguém será
privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal”(art. 5°,
LIV, CF/88). Garantia processual. Lição da doutrina: quando se diz do
processo, não se argumenta
do simples procedimento. Alude-se
fundamentalmente a todas as formas instrumentais adequadas, a fim de
que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada
um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica, envolvendo,
por sua vez, a garantia do contraditório, plenitude do direito de defesa,
a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais.
Proibição de julgamento sem a conclusão do processo.“Ninguém poderá
ser considerado culpado até o trânsito em julgado” (LVII). Direito de
Propriedade. “É garantido o direito a propriedade (XXII). Direito ao
Trabalho e a liberdade de comércio. É “livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão” (art.5°, LVII, XXII, XIII). Supressão de
atividade. Sanções Políticas. Aplicação das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do
STF.CONFISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Três requisitos justificam a
ocorrência do efeito da confiscação: quando pisoteia o Direito de
Propriedade; quando ofende o principio da capacidade contributiva e,
por fim, quando formula bases de uma tributação ilegítima.
VISTOS ETC.
FRIGORÍFICO VALDERI LTDA, por sua representação legalmente
constituída, vem a juízo e impetra ação de MANDADO DE SEGURANÇA, com base no
art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e Lei n° 1.533/51, contra o SECRETARIO DE
AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE CEARÁ, alegando, entre outros
pontos, que pretende discutir a cobrança da Taxa de Inspeção Sanitária, notadamente
pelo fato de que afigura-se como verdadeiro confisco, bem como pelo fato de que o
não pagamento acarreta a suspensão temporária do serviço de inspeção, até que seja
quitado o débito que, por sinal, se encontra em atraso, admitindo-se que esse
pagamento inviabilizaria a atividade comercial que exerce, explicando que uma vez
suspensa a inspeção, não pode continuar no abate de animais, portanto, não pode
continuara com a atividade econômica no comercio varejista.
Na seqüência, alega a existência de confisco, citando a doutrina e a
Constituição Federal e Estadual, que proíbe o confisco e garante a modicidade das
tarifas públicas. E como já se não bastasse a elevada carga tributário incidente sobre
a atividade desenvolvida, a cobrança da referida taxa não pode sobrepor-se aos

interesses da coletividade, que necessita consumir produtos de origem animal,
reprisando que o confisco que está sendo vítima pode ser facilmente constatado pela
excessiva carga tributária, mais o valor da cobrança da exação em comento, devendose igualmente considerar que a suspensão temporária da inspeção fere de morte ao
princípio consagrado do devido processo legal, assegurando a defesa, o contraditório
e os recursos inerentes a defesa.
É o que se lê, em súmula, nas Fls. 02/12.
Recebendo a ação, o juiz antecessor noticia que será apreciado peido de
provimento liminar após o decurso do prazo das informações necessárias (Fls.22).
Porém, novo pedido é manejado pelo Impetrante no sentido de reconsiderar o
referido despacho (Fls.25/27). E o magistrado, então titular, determina o retorno da
inspeção sanitária, portanto, determina a abstenção da suspensão (Fls.28).
Nas informações necessárias, o Impetrado principia ressaltando ser
inconcebível quanto ao mérito, a impetração que se trata, pois a taxa de inspeção
sanitária é provimento sem o qual determinados estabelecimentos não poderão
arrogar qualidade de funcionamentos, portanto, a taxa é condição de funcionamento,
sem qual, aliás, o interesse público ficará suprimido, cumprindo-se observar que o
mandado de segurança não se prestaria para defender interesses particulares,
observando tratar-se de taxa devida em decorrência do poder de polícia, que, por sua
vez, é detentor de sanção, limitação de liberdades, em nome do interesse público,
citando vários diplomas legais, inclusive posicionamento doutrinário, momento em
que, por último, descabe a hipótese absurda de confisco, instituto que não
corresponde a realidade, como a ação se procede de acordo com a legislação, por
fim, classifica a alegação de confisco como manobra totalmente inócuas , bem como
inócuas, desnecessária a medida liminar para o caso em tela.
Colhi esses fundamentos das Fls. 33/41.
Ouvido, o Ministério Público oferta parecer opinando pela concessão em
parte da segurança, isto é, somente no que toca a proibição da Impetrada abster-se
de promover a inspeção sanitária como forma de cobrar o recolhimento da taxa
respectiva (Fls.51/55).
Decido.
Considerando a correção de todas as falhas processuais, inclusive
observadas nos lúcidos argumentos do órgão ministerial, vejamos os fatos que
ensejam o presente writ: o comportamento da Impetrada que suspendeu
temporariamente a inspeção sanitária, obrigatória e necessário ao funcionamento da
Impetrante, por conta do não-recolhimento ao cofres público da taxa cobrada para
estes serviços, e, por isso mesmo, paralisou as atividades da Impetrante.
Isso é possível à luz do direito nacional? Parece-me que não.
Desnecessário repisar todos os argumentos defendidos pela Impetrada no que se
refere ao sistema legal que emoldura a sua atividade, por sinal, de interesse público,
necessária e impostergável. Ficou evidente: não é possível, sem a menor sombra de
dúvida, o funcionamento do comércio da Impetrante sem o auxílio da Impetrada.
Por outro lado, observei que não existe um processo administrativo, pelo

menos não foi juntado nos autos. Se tivesse ocorrido um procedimento regular talvez
o Impetrante pudesse buscar uma solução para o problema pela via recursal. O que
aconteceu, na prática, foi a suspensão do serviço público de inspeção por falta de
pagamento da taxa respectiva, mas, antes desse comportamento supressivo, caberia
a formação do devido processo legal administrativo.
Recentemente, julguei uma ação mandamental semelhante. Naquele
caso, a administração fazendária apreendeu mercadorias de um microempresário e
não constituiu uma formalização, de sorte que o pequeno comerciante pudesse
reivindicar a mercadoria, posto que não existe em nosso diploma confiscação de
produtos. Aqui, tem-se algo parecido. Suprime-se um serviço obrigatório, sem
qualquer chance de defesa, em nenhuma instância, e não se formaliza. Sobre o
comportamento da administração fazendária lancei a seguinte ementa:
Razão assiste ao Impetrante porque “ninguém será privado da liberdade de
seus bens sem o devido processo legal”(art. 5°, LIV, CF/88). Garantia
processual. Lição da doutrina: quando se diz do processo, não se argumenta
do simples procedimento. Alude-se fundamentalmente a todas as formas
instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando
entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da
ordem jurídica, envolvendo, por sua vez, a garantia do contraditório,
plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos
atos procedimentais. Proibição de julgamento sem a conclusão do
processo.“Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em
julgado” (LVII). Direito de Propriedade. Impedimento a confiscação. “É
garantido o direito a propriedade (XXII). É vedado “utilizar tributo com
efeito de confisco”. Direito ao Trabalho e a liberdade de comércio. É “livre
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão” (art.5°, LVII, XXII,
XIII). Apreensão de mercadorias. Sanções Políticas. Aplicação das Súmulas
nºs 70, 323 e 547, do STF.
Quanto ao confisco, mal entendido pela representação, não se pode
cogitar. Em trabalho acadêmico, alistei pelo menos três requisitos, os quais justificam
a ocorrência do efeito da confiscação: quando pisoteia o Direito de Propriedade;
quando ofende o princípio da capacidade contributiva e, por fim, quando formula
bases de uma tributação ilegítima (AIRES, Durval, Confisco: o efeito confiscatório, in
Tributo, ano II, n°02, jan/jul de 2000, p. 125/126).
Não ocorreu nenhuma dessa hipóteses, porquanto, desqualifico o
equivocado argumento, ao mesmo tempo que a atividade da Secretaria de Agricultura
está perfeitamente esquadrinhada pela legislação regente, inclusive, com incidência
de diploma federal.
Resumindo: não houve confisco, nem apreensão de mercadorias ou
produtos necessários ao funcionamento da empresa, mas, cumprindo o mesmo
objetivo, de forma semelhante, ocorreu interdição de estabelecimento, no ponto em
que a Impetrada suprimiu os seus serviços necessários e obrigatórios.
Neste caso, devo determinar o cancelamento desta suspensão, aliás,
apenas conservando a medida liminar de meu ilustre antecessor e esperando que a
Impetrada continue exercendo sua atividade legal de fiscalização sanitária e também
de cobrança fiscal, começando com o regular processo de autuação e inscrição da

dívida do Impetrante para que a mesma possa ser cobrada pelo Poder Judiciário,
como ocorre ordinariamente nas varas de execução.
Em face do exposto, frente nesta argumentação, seguindo mais o ilustre
parecer do Ministério Público, manifesto pela concessão em parte do mandamus, hei
por bem, de acordo com a parte final da referida peça ministerial, julgar, em parte,
procedente a presente ação de Mandado de Segurança, determinando, por
conseqüência, a conservação da medida liminar, condenando o Impetrado nas custas
processuais, se houver remanescentes, porém, sem condenação de honorários, em
face da Súmula n° 512.
P. R. I.
Fortaleza, 04 de Agosto de 2009
Dr. Durval Aires Filho
Juiz Auxiliar
PROCESSO Nº 2000.0137.9453-2/0
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO(A): ANA LÚCIA DA SILVA PRADO
DECISÃO
Ementa: Execução fiscal. Intransferibilidade recaída
sobre veículo automotor alienado fiduciariamente.
Inadmissibilidade. Inadimplemento do contrato.
Bem
apreendido
e
entregue
ao
credor.
Restabelecimento da propriedade definitiva ao
credor fiduciário. Oponibilidade perante terceiros.
Penhora sobre direitos creditórios do devedor
fiduciante.
Possibilidade.
Precedentes.
Cancelamento do gravame. Procedência.
Vistos etc.
BANCO ABN AMRO REAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, alheia a
este processo, na qualidade de terceiro interessado, por sua representação profissional
legalmente constituída, comparece aos presentes autos e peticiona às fls. 22/35,
pretendendo desconstituir averbação de intransferibilidade incidente sobre o veículo
Marca FIAT modelo UNO MILLE SX, Placa HUM 6359, Ano 1996, Cor Cinza, objeto de um
Contrato de Compra e Venda com Garantia de Alienação Fiduciária, celebrado com Ana
Lúcia da Silva Prado, parte executada neste feito executivo.
Aduz que em razão do descumprimento do vertente contrato, foi ajuizada
uma Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar que tramitou na 9ª Vara Cível
desta Comarca sob o processo nº 2000.02.04771-3, culminando com a apreensão do dito
veículo, que, logo depois, lhe foi entregue, restabelecendo, assim, a propriedade e a
posse definitiva sobre do referido bem.

Diante dessa situação, sustenta que o referido veículo não pode servir de
garantia por dívida de terceiros, assim como permanecer onerado pela
instransferibilidade decorrente deste processo.
Ademais, ressalta que o entelado gravame estar lhe causando prejuízos,
vez que o veículo encontra-se em depósito particular sujeito à depreciação natural e por
fenômenos da natureza, além de dispêndios.
Em prol de seu pleito, traz à colação doutrina e jurisprudenciais
pertinentes à matéria, sobretudo para demonstrar a inadmissibilidade de penhora sobre
bem alienado fiduciariamente.
Em apertada manifestação adunada às fls. 38/39, a Fazenda Pública repele
a pretensão autoral, amparando-se em jurisprudência do TRF da 4ª Região, e pede
penhora sobre direitos creditórios da fiduciante perante perante o credor fiduciário.
É o breve relato. Decido.
Sem deixar margens a tergiversações, estabelece o art. 66 da Lei nº.
4.728/65, com a nova redação conferida pelo Decreto-lei nº. 911/69, que o credor
fiduciário mantém consigo o domínio resolúvel do bem, transferindo ao devedor
fiduciante apenas a posse precária, tornando-o seu depositário até que se cumpram os
termos do contrato.
Regula, ainda, a lei, no § 4º do citado artigo, o caso de inadimplemento da
obrigação garantida, permitindo ao fiduciário que, nessa situação, exerça os direitos
inerentes à propriedade de que dispõe, nos termos do art. 1.364 do Código Civil,
facultando-lhe a venda da coisa para a satisfação do crédito, previsão reiterada no art.
2º do mencionado decreto-lei.
A par desse substrato legal, corroborado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça acerca do assunto, pacificada em proveito do credor fiduciário,
assegurando-lhe oponibilidade perante terceiros quanto à penhora de bens móveis
alienados fiduciariamente, não impende aqui imprimir maiores esforços para dirimir a
questão.
A propósito, dentre inúmeros precedentes decisórios na espécie, confiramos
o teor das seguintes ementas, ad litteram:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE.DECRETO-LEI 911/69.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
I - Os bens alienados fiduciariamente por não pertencerem ao
devedor-executado, mas à instituição financeira que lhe
proporcionou as condições necessárias para o financiamento do
veículo automotor não adimplido, não pode ser objeto de penhora
na execução fiscal.
II - A cédula de crédito com alienação fiduciária não se confunde
com os créditos que gozam de garantia real ou pessoal, os quais,
não gozam de primazia frente aos créditos tributários, visto que, a
transação que aquele envolve "não institui ônus real de garantia,
mas opera a própria transmissão resolúvel do direito de

propriedade."
III - Recurso Especial a que se dá provimento, para excluir da
penhora o bem indevidamente constrito.
(STJ – Segunda Turma. REsp 214763/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJ 18/09/2000, p. 121).
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM
GARANTIA – DECRETO-LEI 911/69.
1. Os bens alienados fiduciariamente não integram a esfera
patrimonial do devedor, eis que transferidos ao credor fiduciário.
Assim, não podem sofrer constrição judicial. E que a execução não
pode alcançar patrimônio de terceiro, alheio ao título que a
fundamenta.
2. Não se cogita, portanto, de aplicação de privilégio ao crédito
tributário(art. 184 CTN), dado que a alienação fiduciária em
garantia não institui ônus real de garantia, mas opera a própria
transmissão resolúvel do direito de propriedade. 3. Recurso provido.
(STJ.RESP 47047/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS. 1ª T.,
DJU de 14.11.1994, p. 30921).
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
- EMBARGOS DE TERCEIRO - LEGITIMIDADE ATIVA DO DEVEDOREXECUTADO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 1. "A alienação fiduciária
em garantia expressa negócio jurídico em que o adquirente de um
bem móvel transfere - sob condição resolutiva - ao credor que
financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, apenas,
com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do financiado,
consolida-se a propriedade resolúvel" (REsp 47.047-1/SP, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros). 2. O bem objeto de alienação
fiduciária, que passa a pertencer à esfera patrimonial do credor
fiduciário, não pode ser objeto de penhora no processo de
execução, porquanto o domínio da coisa já não pertence ao
executado, mas a um terceiro, alheio à relação jurídica. 3. Por
força da expressa previsão do art. 1.046, § 2º, do CPC, é possível a
equiparação a terceiro, do devedor que figura no pólo passivo da
execução, quando este defende bens que pelo título de sua
aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser
atingidos pela penhora, como é o caso daqueles alienados
fiduciariamente.4. Recurso especial não provido. (STJ – 2ª Turma.
REsp 916782/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 21/10/2008).
Extrai-se, pois, dos entendimentos acima firmados, a inadmissibilidades de
penhora sobre o disputado veículo, máxime pelo fato do credor fiduciário haver
adquirido a sua propriedade definitiva (art. 1.363, inc. II, do CC), sendo-lhe, por demais,
assegurado o direito de aliená-lo, resguardados os direitos do devedor fiduciante, se
porventura existentes, consoante disciplina o art. 1.364, do mesmo diploma.
Por outro lado, desde logo, vê-se, que a postulação fazendária apresentada
no vertente caderno processual, tendo por escopo obter ordem judicial de penhora
sobre direitos creditórios do devedor fiduciante relativos ao reportado contrato, não

merece acolhida, porquanto, o bem alienado foi apreendido por ordem judicial e
entregue ao credor fiduciário, ora peticionante (fl. 33), restituindo-lhe, assim, a posse
direta sobre o referenciado veículo.
Ademais, ante ao contexto factual delineado, impende cogitar uma
conclusão lógica - em virtude de depreciação natural e/ou por fatores mercadológicos
do setor, inimaginável, vislumbrar a valorização de um automóvel já usado.
Nesse diapasão, convém descartar a possibilidade de resultar,
favoravelmente ao devedor fiduciante, qualquer resquício de crédito ou direito, máxime
aquele que se tornou inadimplente com suas obrigações contratuais e, ainda, sofreu, por
decorrência, os efeitos da lei, em face de uma ação judicial própria.
É ordinário conceber que do ponto de vista jurídico, imprescinde ter-se por
definido o quantum de crédito a restituir ao devedor fiduciante por conta da resolução
do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Assim,
ausente nos autos qualquer elemento ou prova indicativa da existência, disponibilidade
ou perspectiva de levantamento ou apuração desse direito creditório, junto ao credor
fiduciário, consistente em parcelas, restos ou saldo a receber, pelo que, inarredável
considerar inábil a pretensão fazendária de alcançar, mediante penhora, esse fictício
direito.
Com efeito, segundo a regra iudex debet iudicare secundum allegata et
probata partium (o juiz deve julgar segundo o alegado e provado pelas partes),
admitindo que restou demonstrado pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A, a sua legítima
propriedade sobre o veículo de Placa HUM 6359 e, ainda, tendo-se por inexistente
crédito ou direito, passível de penhora, em nome da devedora fiduciante Ana Lúcia da
Silva Padro, DEFIRO a pretensão deduzida no petitório de fls. 22/35, para determinar,
como na verdade determino, a exclusão do referenciado bem automotor da esfera
jurídico-processual deste feito, bem como o cancelamento junto ao DETRAN/CE, da
anotação de intransferibilidade perpetrada sobre o mesmo à fl. 16, dantes ordenada
por este Juízo de Direito.
Sem ônus.
Intimem-se.
Exp. Nec.
Fortaleza, 10 de março de 2009.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Execuções
Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária

Proc. N°2006.0017.5958-2/0
Embargos à Execução
Partes: Makro Atacadista S/A
Fazenda Estadual
Ementa:
Embargos à Execução. ICMS. Tributário. Redução da base de cálculo.
Cesta básica. Utilização do crédito de ICMS, referente à entrada da
mercadoria, proporcional à base de cálculo reduzida no momento de
sua saída. Consideração da redução da base de cálculo como caso de
isenção parcial, conforme orientação do STF, sujeito à vedação do
crédito, mas somente na proporção do que foi isento. Não milita
direito legítimo ao creditamento do montante integral.
Constitucionalidade da Lei estadual n° 12.670/96, art.54,V, seguida
do Decreto Estadual n° 24.569/97. Falta de ofensa ao art. 155, § 2°,
II, “b”, da Constituição Federal. Preservação do princípio da nãocumulatividade. Improcedência.
Vistos etc.
Bem examinados, historiam os autos que MAKRO ATACADISTA S/A
ingressa nesta Juízo, através de sua representação legalmente constituída, e
apresenta EMABRGOS À EXECUÇÃO que a FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ promove
neste Judiciário, com base na Certidão da Dívida Ativa e, esta, tendo como
fundamento os autos de infração e os respectivos processos administrativos.
Alega, entre outros pontos essenciais, que, tendo por objeto social o
ramo atacadista, a Exeqüente não cumpriu o Convênio ICMS n° 128/94, instrumento
pelo qual autoriza os Estados da federação a estabelecerem uma carga tributária
mínima de 7% em relação a cesta básica em suas operações internas, explicando, na
oportunidade, que o Convênio foi ratificado pela Lei n° 12.670/96, seguida do
Decreto Estadual n° 24.569/97, porém, restringiu o benefício fiscal concedido, de
forma a exigir a anulação proporcional do crédito de ICMS, quando a operação
subseqüente ocorrer com redução de carga tributária, valendo lembrar que em
nenhum momento o Convênio ICMS n° 128/94 determina o estorno proporcional
deste crédito, de sorte que a legislação estadual e conseqüentemente a acusação
fiscal decorrem da equiparação indevida e ilegítima, feita pela fiscalização entre
isenção e redução de carga tributária, portanto, cuida-se de uma limitação
inconstitucional e ilegal, uma vez que viola frontalmente o princípio da nãocumulatividade do imposto.

Alega, por fim, que tendo se creditado do valor total do ICMS pago,
relativo à aquisição de produtos componentes da cesta básica, bem como destacou
o imposto correspondente à saída, tributada a 7%, foi autuada pela fiscalização
estadual ocasião em que foi lavrado o auto de infração n° 2000.10803-0,
justamente por ter seguida na íntegra o disposto no Convênio, com multas de 100%
sobre o valor da exigência tributária, uma vez que a legislação estadual foi alterada
no curso do processo administrativo.
É o conteúdo que retiro das Fls.03/27.
Citado regularmente, o ESTADO DO CEARÁ promove a impugnação destes
embargos, destacando, por sua vez, o núcleo da controvérsia, como sendo a
suposta inconstitucionalidade da norma estadual, quando o constituinte originário
optou pelo processo legislativo de regulamentação dessas concessões através de lei
complementar, na qual a matéria, por envolver interesses conflitantes, seria mais
adequadamente tratada, observando, mais adiante, que a regra do benefício
estabelecido pelo Convênio n° 128/94 é de que a carga tributária seria reduzida
para 7%, deixando os Estados a implementação da forma ou mecanismo pelo qual
seria adotado a redução, pois alguns Estados adotaram o mecanismo de redução,
outros, como o Estado do Ceará, implementaram dois mecanismos combinados:
redução da base de cálculo e estorno de crédito.
É o que se lê as Fls.388/397.
Finalmente, a Embargante apresenta réplica, ou seja, contesta a
impugnação do embargos e reafirma que seu direito é legítimo(Fls.401/413) e o
representante do órgão ministerial é ouvido, onde se manifesta por parecer
(Fls.414/421), ocorrendo, ainda, emenda na inicial a cerca do valor da causa
(Fls.423/424) e manifestação por parte da Fazenda Pública Estadual (Fls. 428/430).
Decido.
Inicialmente, por vários fundamentos, não vislumbro qualquer
inconstitucionalidade capaz de torna insubsistente os autos de infração e as
certidões da dívida ativa que forneceram bases à execução fiscal ora embargada, a
partir dos diplomas estaduais, os quais não atenderiam o Convênio firmado entre os
estados da federação.
A propósito, diz o art. 155, XII, que cabe a Lei Complementar a regulação
da forma, do modo como mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
se procede a isenção ou benefício fiscal. Portanto, ato normativo que, instituído em
benefício do ICMS sem a prévia e necessária edição de Convênios entre Estados e
Distrito Federal, contraria frontalmente a Constituição (STF, Adin n° 2.458/Al, rel.
Min. Ilmar Galvão; Adin n° 1.179/Sp, rel. Min. Carlos veloso e Adin n° 2.376/Rj, rel.
Min. Maurício Correia).
Não é o caso dos autos.
Signatário do Convênio n° 128/94, o Estado do Ceará, a exemplo de
todos outros, ficou autorizado a estabelecer carga tributária mínima de 7% do ICMS
nas saídas internas de mercadorias que compõe a cesta básica, destacando-se,
segundo o mesmo instrumento legal, que “a função do benefício de que trata este
Convênio fica condicionada ao cumprimento, pelo contribuintes, das obrigações
instituídas pela legislação de cada unidade da federação” (destaquei).

Diretamente à legislação estadual regente do ICMS, nas operações
internas dos produtos da cesta básica, a base de cálculo do imposto de circulação
será reduzida até 58,82%. Neste caso de redução, “o sujeito passivo deverá efetuar
o estorno do ICMS de que tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a
mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de operação ou prestação
subseqüente com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será
proporcional à redução” (art.54,V, da Lei estadual °12.670/96).
E, como o caso é de benefício fiscal (renúncia parcial, isenção, em
parte, ou redução do quantum devido) não haverá restituição ou compensação,
ocorrerá, sim, estorno parcial, evidentemente, na proporção do favor. Na verdade,
o Convênio fixou duas iniciativas: o percentual básico e que os Estados da
federação estabelecessem mecanismos de apuração destes tributos, mas de forma
equilibrada, posto que não seria certo promover uma redução simples de alíquota,
porém, de sua base de cálculo e, mais do que isso, de forma proporcional, justa e
equânime.
O foco principal desta demanda está no provável desrespeito ao art. 155,
§ 2°, II, “b”, da Constituição Federal, que, segundo estabelece, os contribuintes
deverão estornar os créditos do ICMS relativos às operações anteriores, quando nas
operações ou prestações subseqüentes forem beneficiadas pela isenção ou nãoincidência. Como leciona José Afonso da Silva: “a regra é: a isenção e a nãoincidência do ICMS não implicarão crédito para compensação com o montante
devido nas operações anteriores, mas acarretarão anulação do crédito relativo às
operações anteriores”. E mais adiante explica: “a interpretação correta, e que
preserva todos os princípios, é a de que só o crédito do sujeito da operação isenta é
que é anulado” (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, p.671).
A situação aqui cogitada não é diferente do que foi lecionado pelo
mestre do Direito Constitucional, pois trata-se da pura e simples utilização do
crédito de ICMS, referente à entrada da mercadoria, proporcional à base de cálculo
reduzida no momento de sua saída. Assim, deve ser considerado a redução da base
de cálculo como caso de isenção, mas, repita-se, isenção parcial, conforme nova
orientação do STF, sujeito à vedação do crédito, mas somente na proporção do que
foi isento.
Trata-se, então, de um problema de conceito ou da viabilidade de uma
nova modalidade de isenção, a isenção parcial. E essa modalidade que se diz
inovadora na doutrina e agora na jurisprudência viola o princípio da nãocumulatividade, estipulado pelo citado art.155, § 2°, II, “b”, do Texto Maior?
Na ecologia tributária, temos tradicionalmente três grandes grupos
conceituais: imunidade, não-incidência e isenção, seguida da redução da base de
cálculo. O primeiro grupo, guarda a idéia de imunização, se diz das situações
protegidas pelo Texto maior onde o legislador não tem competência para dispor de
determinadas matérias. Já a não-incidência se compreende como a inexibilidade do
tributo pela ocorrência de fato sem aptidão para gerar obrigação tributária. Seria o
caso, por exemplo, dos ganhos da caderneta de poupança não serem mais
tributados para fins de imposto de renda. A vontade do legislador determinaria a
não-incidência, algo mais flexível que a imunidade, que, foi definida pela vontade
do constituinte, para garantir determinados direitos fundamentais, como se vê,
muito difícil de ser alterada.
A seguir, temos as isenções e, na mesma área de trabalho, adotada com
subdivisão, as reduções da base de cálculo. As isenções, segundo clássicos

ensinamentos, são situações inseridas no campo de incidência, mas, sobre as quais
ocorrem dispensa tributária. Nos termos do CTN, a hipótese isenta sofre realmente
a incidência do tributo que, aliás, acarreta a relação obrigacional, no entanto, há
uma impossibilidade da exigência tributária. Temos, assim, duas normas: a de
incidência (definidora da obrigação) e a de isenção, que exclui o crédito tributário.
Daí, se dizer, com muita propriedade, que elas “são normas de estrutura que
interferem no efeito das normas tributantes – atingindo quer o seu antecedente ou
no conseqüente – reduzindo-lhe o campo de incidência” (Tiziane Maria Onofre
Machado, Isenções Tributárias e os Princípios Constitucionais, in Tributo, Revista do
ICET, n°03, ano III, p.250)
O grande problema está no entendimento positivista, de mão única, em
não conceder classificações às isenções, junto ao texto constitucional, mesmo que
elas sejam colocadas no Direito pátrio, entre várias modalidades, como alíquota
zero, suspensão ou diferimento do pagamento do tributo ou, ainda, redução da
base de cálculo.
Não creio, por outro lado, que as isenções impeçam o nascimento da
obrigação. Necessariamente, a obrigação nasce, o que pode não nascer é o crédito
tributário. Se é o exemplo da alíquota zero, não nasce o crédito; se de redução de
alíquota, como é caso, o crédito nasce mitigado. Na prática, só é possível isentar
aquilo que foi previamente tributado. É uma questão pura e simples de lógica.
Nessa linha pragmática, Edgard Neves da Silva doutrina que “nascida a
obrigação tributária, em razão da norma de tributação, por determinação de uma
outra norma, a de isenção, fica o sujeito passivo dispensado do pagamento do
tributo” (Imunidade e Isenção, in Curso de Direito Tributário, coordenado por Ives
Granda da Silva Martins, Cejup, Vol. II, p.253), pagamento que, como se observou,
pode ser mitigado ou dispensado completamente. Daí, será possível dividir as
isenções em totais e parciais. Aliás, o próprio Código Tributário Nacional distingue
as isenções, classificando-as em gerais e em especiais, sendo as primeira
incondicionais, isto é, sem a exigência de pressupostos.
A partir desta divisão, podemos acrescentar ainda que elas possuem dois
grandes objetivos, quando são utilizadas como normas modificadoras: a finalidade
seletiva e a finalidade regulatória.
Da primeira, para selecionar ou calibrar a carga tributária dos
contribuintes, o fato gerador acessório ou complementar poderá alterar a norma
primitiva, tanto para um lado – no sentido de isentar totalmente (exclusão total)
como para ponderar ou adequar. Por sinal, a isenção constitui forma eficiente de
retificar a abrangência do fato gerador para, em seguida, adequa-la à capacidade
contribuitiva.
Da segunda, para provocar modificações na economia privada,
fomentando ou incentivando determinadas atividades, as isenções podem favorecer
empreendimentos com a redução parcial ou total da tributação do próprio
incentivado ou de terceiros, pois em ambos casos o legislador está concedendo, a
rigor, uma subvenção indireta à atividade incentivada através dos recursos
financeiros liberados, seja direta ou indiretamente em razão da renúncia total ou
parcial do recolhimento tributário (destaques do julgador).
Em resumo: é perfeitamente viável a divisão do instituto, posto que
“para os mesmos fins das isenções integrais a norma jurídica modificadora pode,
também, restringir parcialmente a abrangência da norma tributária, como pode
majorá-la”. Afinal, “o ponto fundamental ou essencial do fenômeno isencional

consiste na redução de juridicidade provocada na norma tributária pela norma
restritiva” (Aurélio Pitanga Seixas Filho, Teoria e Prática das isenções Tributárias,
Forense, p.26). E, aqui, ouso acrescentar, é só uma questão de diminuir esta
juridicidade que, por seu turno, pode chegar a nenhuma conseqüência jurídica no
plano dos tributos.
Nesta linha de entendimento, é claro que a redução da base cálculo
prevista para os produtos da cesta básica é uma figura da isenção, leiam-se isenção
parcial. E mais: essa modalidade tida e havida como inovadora na doutrina e agora
na jurisprudência não agride o princípio da não-cumulatividade, estipulado pelo
citado art.155, § 2°, II, “b”, da Constituição Federal.
O STF em duas oportunidades fez pronunciamento sobre a matéria:
primeiro, por ocasião de um Recurso Extraordinário, cuja parte era a empresa
Monsanto do Brasil S/A e o Estado de São Paulo, figurando como relator o egrégio
Ministro Marco Aurélio, voto vencido, plenário de 16/03/2005; segundo, no Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento, proveniente do Rio Grande do Sul, tendo
como partes a empresa Tondo S/A e o Estado riograndense, julgado em 10/01/2007.
E em ambas manifestações, aquela Corte decidiu pela não violação do princípio da
não-cumulatividade.
Eis as emendas:
“Imposto sobre Circulação de Mercadorias. ICMS. Créditos relativos à
entrada de insumos usados em industrialização de produtos cujas saídas
foram realizadas com redução da base de cálculo. Caso de isenção fiscal
parcial. Previsão de estorno proporcional. Art. 41, inc. IV, da Lei estadual
n° 6.374/89, e art. 32, inc.II, do Convênio ICMS n° 66/88.
Constitucionalidade reconhecida. Segurança denegada. Improvimento ao
recurso. Aplicação do art.155, § 2°, inc. II, b da CF. Voto vencido. São
constitucionais o art. 41, inc. IV da Lei estadual n° 6.374/89, e art. 32,
inc. I e II, do Convênio ICMS n° 66/88” (Do Recurso Extraordinário n°
174478)
“ICMS. Cesta básica. Estorno proporcional. Base cálculo reduzida.
Princípio da não cumulatividade não violado. Precedentes. Agravo
regimental que se nega provimento”. (Do Agravo Regimental em Agravo
de Instrumento n°457581).
Quanto a isenção parcial, o mesmo STF também se manifestou como
irrelevante, no remédio em Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, publicado
no DJ de 19/02/2009. Assim, pronunciou o Ministro Cezar Peluso, no entrecho da
emenda:
“Alegação de mudança da orientação da Corte sobre os institutos da
redução da base de cálculo e da isenção parcial. Distinção irrelevante
segundo a nova postura jurisprudencial. Acórdão carente de vício lógico.
Embargos de declaração rejeitados. O Supremo Tribunal Federal entrou a
aproximar as figuras da redução da base de cálculo do ICMS e da isenção
parcial, aponto de equiparar, na interpretação do art. 155, § 2°, II, b, da
Constituição da República” (Recurso Extraordinário n° 459490-1)
A jurisprudência nacional encerra a questão definido que produtos da
cesta básica é hipótese de isenção parcial e que sua previsão está no art. 155, §
2°, II, da Carta Magna, existindo, portanto, a impossibilidade de compensação
(TJPR, Ap. Ac N° 1534770) e, mais ainda, a impossibilidade de creditamento da

totalidade do tributo recolhido em operação anterior(TJPR, Ap. Ac. N° 1742578).
Em face da exposição, considerando que a sociedade embargante não tem
direito legítimo ao creditamento do montante integral do ICMS, considerando,
mais, a constitucionalidade das normas estaduais, além de admitir a existência de
isenção parcial e o não ferimento ao princípio da não-cumulatividade, JULGO
IMPROCEDENTE toda pretensão deduzida nestes Embargos à Execução, condenando
ao Embargante nas custas, se houver remanescentes, e nos honorários de advogado,
sempre no grau mínimo de sucumbência, por se tratar de matéria essencialmente
de direito.
Caso não haja recurso, prossigam-se na execução fiscal.
P.R.I.
Fortaleza, 10 de Setembro de 2009.
Dr. Durval Aires Filho
Juiz Titular da 3ª Varas de Execuções Fiscais
e Crimes Contra a Ordem Tributária.

PROCESSO Nº 2006.0010.4013-8/0
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
EXECUTADA: JOSÉ NERTAN FREIRE ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO

Vistos, etc.
A Fazenda Pública do Município de Fortaleza, por seu representante
judicial, com fundamento no art. 535 e ss. do CPC, ingressa, opportuno tempore, com
Embargos de Declaração Com Pedido de Efeito Infringente, alegando que a sentença
prolatada em fl. 16 incidiu em equívoco, porquanto extinguiu o presente feito em
dissonância com o disposto no art. 6º do Decreto Municipal nº 12.495/2008, que prevê a
remissão de débitos inscritos em dívida ativa de valores inferiores a R$ 500,00
(quinhentos reais).
Esclarece que este juiz prolatou o referido aresto com base na CDA
substituta (fl. 14), cujo valor de face remonta ao ano de 2003, vale dizer, há cinco anos,
ao passo que a medida adequada, nesta caso, seria permitir à exequente atualizar a
dívida até o corrente ano, em atenção ao previsto nos arts. 1º e 2º do suso referido
diploma legal, caso em que o valor apurado ultrapassaria o limite estipulado para
remissão.

A propósito, no ensejo, a exequente anexa aos declaratórios o valor da
dívida atualizado até 9/6/2009, que importa em R$ 873,63 (oitocentos e setenta e três
reais e sessenta e três centavos) (fl. 20).
Requer, pois, o provimento dos embargos a fim de que o vertente decisum
seja desconstituída e a execução prossiga em seus ulteriores termos, haja vista não
incidir remissão no caso concreto.
Eis o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico que o equívoco aventado nos declaratórios
em apreço, deveu-se, em princípio, à incúria do próprio Município, quando formulou a
substituição da CDA de fl. 04, pela a que se vê à fl. 14, sem, no entanto, promover e
apresentar o valor atualizado da dívida, induzindo, assim, este magistrado, proferir a
sentença ora atacada com base na cifra estampada no título substituto, qual seja, R$
430,42 (quatrocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), que, na verdade,
representa o quantum da dívida remanescente relativa aos exercícios de 2000 e 2001,
atualizada somente até 03/05/2006, data do ajuizamento desta ação.
A despeito dessa mera irregularidade, que, não ilide a presunção de
liquidez e certeza do título exequendo e, portanto, sobejamente sanável, consoante já
consolidou os nossos tribunais (v.g. STJ, 2ª. T., EDcl no REsp 864287/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, DJe 13/02/2009), considero o pleito sub oculi merecedor de
guarida.
Nessa perspectiva, impende realçar que em idêntica situação verificada no
bojo de outras execuções fiscais promovidas pela mesma municipalidade, este
magistrado concedeu-lhe oportunidade para apresentar o valor atualizado da dívida.
Com essas considerações, acolho os embargos e dou-lhe provimento, para
declarar, como de fato declaro, inválida a sentença proferida à fl. 16 e todos os atos
dela decorrentes.
Dê-se prosseguimento a execução, considerando o valor atualizada da
dívida, conforme documento ajoujado à fl. 20.
Sem ônus.
Intime-se.
Fortaleza, 10 de julho de 2009.

Durval Aires Filho
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Execuções
Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3 VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
ª

PROC.N°S 2008.0027.4740-1/0 e 20084742-8/0
EMBARGOS DE TERCEIROS
FRANCISCO ROBERTO VIANA BARRETO E
JOSIAS VIANA BARRETO
ESTADO DO CEARÁ
EMENTA. EMBARGOS DE TERCEIRO, CARÊNCIA DE AÇÃO. Terceiros não
caracterizados. Ipso facto: empresa autuada, sócios autuados, falta de
defesa. Preclusão. Lançado e apurado o tributo com as suas
penalidades respectivas, o ICMS não recolhido, foi inscrito na Dívida
Ativa. Ação Fiscal. Mesma omissão: falta de defesa. Neste caso, com a
apuração de insolvência, ocorreu “o chamamento para a
responsabilidade pessoal” ou, “o direito que a Fazenda tem de
substituir a sociedade pelos sócios”, noutros termos, “o direito da
desconsideração da personalidade jurídica”, com vistas ao alcance ao
patrimônio das pessoas físicas. Confusão entre sociedade e sócios.

Vistos etc.
Pela representação profissional que constitui, FRANCISCO ROBERTO
VIANA BARRETO apresenta ação incidental de EMBARGOS DE TERCEIROS contra o
ESTADO DO CEARÁ alegando, entre outros pontos, que juntamente com sua esposa
são proprietários de um quarto de um imóvel então penhorado por este Juízo,
quando o mesmo havido sido cedido, sendo, assim, responsabilizado por um débito
que é da empresa, pessoa jurídica da qual é mero sócio, percebendo-se que a
Fazenda está lhe atribuindo desesperadamente responsabilidade tributária que
nunca foi sua, mas sim da empresa, muito ainda quando sua mulher, Salma Rodrigues
da Silva Barreto, não foi intimada nem externou sua concordância com o imóvel
penhorado, daí a ausência de intimação do cônjuge do auto de penhora, além da
alegação de quebra ao principio constitucional do devido processo legal , nulidade
processual, defeito na indicação da propriedade, equivoco junto ao cartório,
portanto, vício processual insanável, direcionamento indevida da ação sem atender
as hipóteses do art. 135, do CTN (Fls.03/15, do Proc. N° 2008.0027.4740-1/0).
O ESTADO DO CEARÁ contesta a pretensão e, preliminarmente, noticia
sobre a impossibilidade jurídica do pleito pelo meio processual utilizado, observando

que o Embargante é parte na Execução Fiscal que, aliás tal ação foi direcionada a
ele, em face de ser representante da empresa e, por fim, observa que não não há
nulidade processual, pois, no tocante a defesa, qualquer exigência de crédito
tributário enseja oportunidade de seu uso, observado os princípios constitucionais do
contraditório e a ampla defesa, com os meios de recursos a ela inerente(Fls.67/76)
Em seguida, JOSIAS VIANA BARRETO ingressa com o mesmo remédio
processual contra o ESTADO CEARÁ, alegando, entre outros pontos, ocorrência de
prescrição intercorrente em relação a si, tendo em vista o lapso temporal de 15 anos
do processo sem nenhuma citação ou intimação do ora embargante; ilegitimidade de
figurar no pólo passivo da relação processual executiva tendo em vista que jamais
poderia ser pessoalmente responsabilizado por dívida da pessoa jurídica sem
ocorrência de nenhum das condicionantes do art.135, do CTN e nulidade de todos os
atos expropriatórios pela falta de sua intimação, além do cerceamento de defesa e,
por essa omissão, nulidade absoluta do auto de infração, citando jurisprudência e
juntando cópias de documentos e de processos administrativos (Fls.03/24 dos autos
2008.002742-8/0).
A FAZENDA PÚBLICA requer a indicação do correto número do processo
(Fls.71) e, noutro pedido, alega carência de ação, não sendo embargante terceiro,
mas integrante do próprio título, tampouco a modalidade processual eleita se presta
para perseguir a eventual declaração de nulidade, requerendo, assim, a extinção do
feito, sem julgamento de mérito (Fls.72/73).
Na réplica, JOSIAS VIANA BARRETO afasta a argumentação da Fazenda
e solicita o seguinte: (1) declaração de prescrição; (2) declaração de extinção do
presente feito executivo; e, por fim, (3) declaração de nulidade de todos os atos
praticados na execução até o presente momento (Fls.77/88).
Ministério Público apresenta parecer, mas sem examinar a questão de
mérito (Fls.97/98).
Decido.
Dado que a matéria articulada é semelhante em ambos Embargos, hei
por bem julgar em conjunto os dois remédio, enfrentando, de logo, a PRELIMINAR
argüida pelo Estado do Ceará. Afinal, os embargantes FRANCISCO ROBERTO VIANA
BARRETO e JOSIAS VIANA BARRETO possuem legitimação ativa para o remédio
processual eleito?
Por falta de recolhimento de ICMS, depois de formalizada a dívida,
desde 1993, portanto, há 17 (dezessete) anos, a FAZENDA PÚBLICA peleja com uma
Ação de Execução Fiscal contra a COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTOS DE
TELECUMUNICAÇÃO JATEL, sociedade limitada que tem como sócios as pessoas dos
embargantes, os quais, inclusive, fazem parte do título extra-judicial, isto é,
juntamente com a empresa em que são sócios, estão também inscritos na CDA,
levando-se em consideração ao fato de que a autuação foi aceita pela empresa e
correu em revelia, consoante reporta a então Coletoria Estadual de Messejana,
julgado pelo Contencioso Administrativo Tributário procedente por infringência aos
arts. 66 e 68 do decreto n°21191/91, com penalidade prevista no art.117, inciso I,
alínea “d” da Lei 11.530/89.

A empresa não se defendeu do auto de infração, nem da decisão do
contencioso, deixando de apresentar recurso, agora, vem a Juízo e seus sócios,
como se não fosse integrante da sociedade, opõe os embargos de terceiros,
erguendo, logo de plano, a maior dificuldade, o maior obstáculo: como são terceiros,
estranho aos feitos que se desenvolveram a latere?
Ora, a empresa foi autuada, bem como seus dois únicos sócios, e teve
a oportunidade de se defender tanto na esfera administrativa como na sede judicial.
Isso desde o nascedouro da ação que tramitou regularmente nas respectivas esferas.
Não obstante a autuação dos fiscais, certamente presenciada pelos sócios, atuais
embargantes, porque a empresa é constituída de duas pessoas, e as intimações e
publicações oficiais bem efetivadas, há que considerar que houve uma
despersonalização, mais ainda na esfera judicial, não podendo mais separar o que é
da empresa daquilo que é dos sócios, no exato momento em que determinei a
apuração de insolvência.
Revendo os autos da execução, após muita procura, identificamos o
imóvel em questão que, segundo alegam, agora, depois de anos, foram repassados à
empresa, mas não é bem da sociedade, dentro de uma posição que não faz lógica,
ofende a qualquer racionalidade, dado que, pela omissão e revelia, deixaram operar
a confusão entre sociedade e sócios, agora, no momento, todos assumidos e
classificados como réus.
O que eu quero pontuar é o que aconteceu ipso facto: empresa
autuada, sócios autuados, falta de defesa. Preclusão. Lançado e apurado o tributo
com as suas penalidades respectivas, o ICMS não recolhido foi inscrito na Dívida
Ativa, e, após essa inscrição, o Estado manejou a ação correspondente de execução
e esta estacionou no Judiciário com a mesma omissão: falta de defesa. Neste caso,
com a apuração de insolvência, ocorreu “o chamamento para a responsabilidade
pessoal” ou, se preferem “o direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade
pelos sócios”, noutros termos, “o direito da desconsideração da personalidade
jurídica”, com vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas. Essa, a realidade
(grifo nosso).
Demais, o bem não é um imóvel que a lei declara impenhorável, como
bem de família que deve ser protegido a que título for, não podendo ser defendido,
afinal, pelo art. 184, do CTN, nem pelo art. 30, da LEF, posto que não há nenhum
ônus de inalienabilidade ou impenhorabilidade, de sorte que não encontro nenhuma
ilegalidade ou injustiça quanto ao referido bem, parte penhorada nos autos de
execução, ao mesmo passo que percebo a carência de ação no lado ativo dos
embargos, respondendo negativa a pergunta lançada no início destes embargos.
Em face do exposto, sem examinar o mérito, julgo extinto ambos os
embargos, na forma do art. 267, VI, do CPC, ressaltando que os efeitos da coisa
julgada são de natureza formal, o que deixa incólume o direito do executado de
retornar a este Juízo ou ao próprio Judiciário, condenando os embargantes nas
custas, se houver remanescentes e imposição de honorários de advogado em seu
grau mínimo, relativamente um único embargo, ou seja, como os dois embargos
foram ingressados simultaneamente e tiveram o mesmo patrono e semelhantes
argumentos, devo considerar, para efeito de verba profissional, apenas um deles.

P.R.I
Fortaleza, 19 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC. 2008.0016.3977-0
AÇÃO: EMBARGOS DE TERCEIRO
WALTER SOUSA COSTA LIMA
e MARIA BARBOSA PESSOA COSTA LIMA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Ementa: EMBARGOS DE TERCEIROS. O que está salvo da penhora é o bem de
família, único imóvel pertencente ao. casal. Matéria de ordem pública
repousando numa situação objetiva. Exceção. Terreno não edificado. Falta
de caracterização, posto não ser indispensável à moradia. PROCEDÊNCIA dos
embargos, em parte.

Vistos etc.

Historam os autos que WALTER SOUSA COSTA LIMA e sua esposa, por intermédio
de profissional habilitado, todos amplamente qualificados, opõem EMBARGOS DE TERCEIROS junto
a Execução Fiscal que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL promove desfavor de EDITORA GRÁFICA E VT
LTDA, aduzindo, entre outras argumentações, que o bem indicado para penhora, localizado na
Rua Francisco Xerez, n 100, não é suscetível de penhora, porquanto se trata de bem
reservado ao asilo de família dos embargantes, caracterizado como bem de família,
consoante inteligência do art. 1o da Lei n°8.009/89, ainda que o dito imóvel esteja

registrado em nome da pessoa jurídica da Editora executada, caracterizada como empresa
eminentemente familiar, tendo os únicos sócios os embargantes e, como toda empresa
familiar, a sociedade empresarial em questão, foi à única fonte de sustento e manutenção da
família dos embargantes, destacando, mais, que por exigência de uma formalidade
contratual do Banco do Nordeste, em 1996, os sócios foram compelidos a transferir o título de
domínio do imóvel para a organização, o que foi também hipotecado pela mencionada
instituição financeira.
Os embargantes avisam que embora pese o fato de constar em nome da
executada uma casa residencial, situada nesta metrópole, à Rua Pereira Figueiras, n° 140,
Bairro Aldeota, objeto da matrícula 35.625, do CRI da 2 o Zona, tal imóvel foi vendido a
José Tarcísio de Lavor, por intermédio de Contrato de Compra e Venda, datado de 30 de
outubro de 1997, devidamente registrado no Cartório Pergentino Maia, não integrando,
assim, o cervo de bens do casal, recorrendo ao Judiciário para ver declarado e reconhecido,
primeiramente

as

legitimidades

como

terceiros

e,

segundo

e

efetivamente,

a

impenhorabilidade do imóvel.
Estes, os fatos que retiro da inicial às fls.03/18 dos autos.
Para a Fazenda Municipal, os embargantes buscam, em uma tentativa
desesperada de desconstituir a futura constrição judicial, classificando o patrimônio de
ambos como bem de família, uma classificação que necessita de esclarecimento,
principiando com a assertiva de que o Município não tem o objetivo de prejudicar
qualquer contribuinte, mas fato dos embargantes residirem em imóvel residencial de
propriedade da empresa executada não tem o poder de convertê-lo em impenhorável,
pois tal conversão seria um artifício protetor aos maus pagadores, qual seja, comprariam
imóveis residenciais a fim de atribuí-los a característica de impenhorabilidade e indica outra
realidade que descaracteriza a ação: ainda que o art. 1046 do CPC arrole a penhora como
passível de impugnação por meio de embargos, obviamente refere-se àquela procedida sobre
bem do embargante.
É o conteúdo mais essencial da contestação às fls.76 a 81.
A manifestação dos embargantes sobre a defesa repisa, de forma
semelhante, os mesmos argumentos de que a empresa é organização familiar e o patrimônio
da empresa é bem de família, portanto, o empreendimento é nitidamente familiar onde
os embargantes são sócios e integrantes da família, de sorte que induvidosamente o imóvel
sempre foi utilizado para albergar o casal, desde a sua construção até os dias atuais, sendo,
portanto, bem de entidade familiar e, bem assim, impenhorável, momento em que junta
farta jurisprudência em favor dos ora embargantes.

Essa, em parte, a réplica que repousa as fls. 87 a 92.
Parecer do Ministério Público, sem ingressar no mérito da questão, as
fls.98 a 99.
Decido.
Inexistindo preliminares, devo resolver o mérito desta ação, fixando a
certeza de que estamos diante de um bem de família, para, a partir dessa fixação, extrair
o efeito básico da impenhorabilidade. Realmente, diante dos fatos, dada a situação
reportada, a casa residencial dos embargantes está protegida pela Lei n° 8.009/90, de sorte a
beneficiá-los com o favor legal?
Antes de tudo, examino dois pontos.
O primeiro deles consiste no exame de dois fatos que os embargantes tiveram
o cuidado de esclarecer: (1) que, por exigência de uma formalidade contratual do Banco do
Nordeste, eles foram compelidos a transferir o título de domínio do imóvel para a
sociedade; (2) que a casa residencial, situada à Rua Pereira Figueiras, n° 140, Bairro Aldeota,
objeto da matrícula 35.625, do CRI da 2 o Zona, foi vendida a José Tarcísio de Lavor, por
intermédio de Contrato de Compra e Venda, devidamente registrado no Cartório, não
integrando, assim, o cervo de bens do casal.
Pois bem: embora as operações denunciadas (transferência para o Banco e
o chamado "contrato de gaveta") não constituam fraude a credores, pois a data que gravou o
imóvel em hipoteca pertenceu ao ano de 1986 e a venda do outro imóvel, em 1987, não posso
aceitar como situações normais, notadamente, quando há uma fusão dominial entre bens da
empresa, do casal e da instituição financeira, na situação narrada na inicial, mas, ao mesmo
tempo, importando na preservação de um direito de família.
Respondendo a indagação: estamos, sim, diante de um bem de família, mas
exige restrição, ou melhor, adequação em termos de justiça.
Em processo idêntico, quando as partes executadas, por exceção, noticiaram
a impenhorabilidade de um bem de família, uma mansão espetacular, com piscina e
outros equipamentos, ainda que um tanto desgastada pelo tempo, determinei que o
grande espaço do imóvel devesse ser dividido, de modo que a área não utilizada fosse penhora e
vendida em leilão, reconhecendo, assim, sem destoar do instituto protetor da família, a
responsabilidade tributária do devedor.
Penso que tal medida poderia ser perfeitamente adequada a este caso ora
examinado.
Há, ainda, o destaque de que os embargantes são possuidores de outros bens

- uma casa localizada na Rua Cel. Hélder Benevides e um imóvel sediado na Av. Dom Manuel
- os quais, certamente, não mais integram o patrimônio dos embargantes. Aliás, nas
declarações de imposto de renda constam uma série de bens -- imóveis na serra, carros e
ações --documentos relativos aos anos de 1998, 1999 e 2000, mesmo ano em que se deram as
inscrições dos débitos tributários na Dívida Ativa do Município.
Hoje, observando a jurisprudência do STJ, a solução deste dissídio será aquela
que aventei há pouco. A doutrina e a jurisprudência definem:

bem de família,

para

efeito deimpenhorabilidade, considera-se a residência utilizada pelo casal, ou seja, a casa
em que os embargantes fixaram moradia permanente. Portanto, o que está salvo da
penhora é o "bem de família, o único imóvel pertencente ao casal" (RESP n°967137), como
se observa, uma matéria de ordem pública, repousando numa situação objetiva.
Agora, "o terreno não edificado não se caracteriza como bem de família"
(RESP n° 108727), posto que não é "indispensável à moradia" e pode ser qualificado como
"objeto de luxo ou adorno" (RESP n° 218882), como jardins ou espaço de fachada,
acrescento. Por fim, para ampliar meu entendimento, imóvel misto pode sofrer
desmembramento. "É possível a penhora da parte comercial do imóvel, guardada as
peculiaridades do caso" (RESPn°515122).
Realmente, a lei deve ser aplicada tendo em vista aos fins sociais a que
ela se destina. E essa finalidade social resguarda a família no sentido de que tenha um
teto, uma casa, uma moradia, sem a possibilidade de constrangimento do despejo que o
relegue ao desabrigo, assim, definido como um direito básico e fundamental,
independentemente da situação do imóvel, seja a que título for.
Isto posto, hei por bem julgar procedente, em parte, os presentes embargos,
para, em consequência, declarar bem de família o imóvel localizado à Rua Francisco Xerez
n° 100, com todos os seus equipamentos internos, os quais devem ser caracterizados como
equipamentos de moradia, portanto, o teto familiar e todos os utensílios necessários e úteis que
guarnecem a casa, exceto tudo aquilo que nãó é utilizado como moradia, com área de
extensão da fechada, jardim e terrenos ao redor da morada, caso seja possível
desmembramento, como igualmente peças ou adornos externos que representam luxo e
suntuosidade, tudo conforme a melhor orientação dos tribunais superiores.
Deixo, no entanto, de determinar a condenação de custas e honorários
porque não houve constrição do imóvel, imposição de obstáculo ou qualquer outra
restrição, vez que o meirinho devolveu o mandado de penhora sem efetivá-lo, ainda que
conduzisse cópia da matricula do registro imobiliário, desfigurando, desta forma,
qualquer excesso por parte do Município embargado.

P.R.I
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo de
Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 16 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC Nº 2005.0015.8819-4/0
EMBARGOS DE TERCEIROS
CLÁUDIA BRAGA LEITÃO
ESTADO DO CEARÁ
EMBARGOS DE TERCEIROS. Ajuizada a execução fiscal contra sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, a penhora deve recair em
bens da empresa. Somente após a comprovação de que a organização
ou sociedade não tem mais bens para o adimplemento da obrigação é
que o processo pode ser manejado contra os sócios e não iniciar
preliminarmente contra eles. Redirecionamento da execução.
Cabimento. Legitimidade. Responsabilidade subsidiária. Benefício de
ordem. Todavia, o chamamento para a responsabilidade pessoal ou o
direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade pelos sócios, com
vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas, só será legal e
justo em decorrência de fato específico, previsto no art. 135, do CTN.
PROCEDENCIA.

Vistos etc
Historiam os autos que CLÁUDIA BRAGA LEITÃO, por intermédio de
profissional legalmente habilitado vem a este Juízo e apresenta Embargos de Terceiros
contra o ESTADO DO CEARÁ alegando, entre outros pontos, que, tendo vendido um

veículo de sua propriedade na cidade de Recife, descobriu que o dito automóvel estava
gravado com ônus de intransferibilidade, acontecendo, no entanto, não figurar nos
quadros da sociedade então executada desde 1996 e que, de conformidade com a
jurisprudência, a responsabilidade do sócio que se retira da sociedade, em relação às
dívidas fiscais contraídas por esta, somente se firma se aquele, no exercício da gerência
ou de outro cargo na empresa, abusou do poder ou infringiu a lei, o contrato social ou
estatutos, ou, ainda se a sociedade foi dissolvida irregularmente, posto que o mero
descumprimento da obrigação principal, desprovida de dolo ou fraude, é simples mora
da sociedade-devedora contribuinte (Fls.03/06)
Foi deferida a antecipação da tutela (Fls. 15/17).
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contesta a ação e argumenta: falta de
legitimidade para ação (a Embargante é parte no processo de execução) pois a
ilegitimidade ativa decorre de simples leitura do texto lega (art. 1046, CPC);
inexistência de prova do alegado de que teria deixado o quadro social da empresa
(Fls.23/25).
Na manifestação que apresenta contra a contestação, CLÁUDIA BRAGA
LEITÃO diz tratar-se de uma inverdade facilmente detectável pelos documentos inclusos,
não sendo a demanda executiva fiscal interposta contra os sócios, mas sim contra a
empresa e que não ficou configurada a hipótese do art. 135 do CTN, sendo indispensável
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do
terceiro pela dívida do executado, pois a simples falta de pagamento, por si só, nem em
tese, configura situação que acarreta a responsabilidade subsidiária.
Sobre a falta de prova, diz que de fato há uma carência na prova, mas
tal claudicação provém da entidade pública embargada, a quem competia a prova de
fato impeditivo do direito autoral, uma vez que este reside questão probatória plena e
passível do crivo do contraditório, sendo certo que o ente público não comprovou a
circunstância que lhe legitimaria a exceção de cobrança executiva dos sócios, nos exatos
termos do art.135 do CTN (Fls.28/30).
Foi juntada cópia da certidão narrando que a Embargante participou da
empresa entre os anos de 1996 a 1998 (Fls.42), mas o ESTADO DO CEARÁ contesta tal
documento por ser inverosímel diante da cópia do Contrato Social no 1º e 2º aditivos
(Fls.43).
(Fls.52/53).

O Ministério Público apresenta parecer, mas sem adentrar no mérito
Decido.

Devo inicialmente me reportar ao deferimento da antecipação da tutela,
então, deferida pela Juíza que antecedeu. De fato, ajuizada a execução fiscal contra
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a penhora deve recair em bens do
patrimônio da empresa. É somente após a comprovação de que a organização ou
sociedade não tem mais bens para o adimplemento da obrigação é que o processo pode
ser redirecionado contra os sócios, principalmente, aquele que gerenciou, ou gerencia, a
executada, como se observa do RESP N° 36.543-SP, relatado pelo eminente Ministro Ari
Pargendler.

Aliás, de uma forma geral, caso não existam bens da empresa, “em sendo
o sócio administrador da sociedade” será “possível o redirecionamento da execução”(Ac
70024672354, TJRS). “Redirecionamento da execução fiscal contra sócio administrador.
Cabimento. Legitimidade”(Ac 70022548051, TJRS). “Responsabilidade subsidiária.
Benefício de ordem. Princípio do actio nata”(Ac. 7001977105, TJRS).
Todavia, reforçando ao que já foi ligeiramente explanado, o chamamento
para a responsabilidade pessoal ou o direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade
pelos sócios, noutros termos, o direito da “desconsideração da personalidade jurídica”,
com vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas, se melhor parecer, só será legal
e justo em decorrência de fato específico, previsto no art. 135, do CTN.
Não é o caso dos autos.
Assim, não possível ultrapassar a correta interpretação da norma jurídica,
passando a atribuir responsabilidade pessoal aos sócios da empresa pelo simples
inadimplemento do tributo. Definitivamente, redirecionamento de execução fiscal,
quando a única alegação foi a falta de pagamento do tributo, constitui hipótese não
prevista na lei tributária. A jurisprudência consolidada peremptoriamente afasta esta
possibilidade.
Definitivamente, a responsabilidade tributária do ex-sócio está bem
delimitada pela jurisprudência:
“Tributário – Execução Fiscal – Responsabilidade Tributária – Sócio –
Ausência de Comprovação de Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao
Regulamento. Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade
do sócio não é objetiva. Para que surja a responsabilidade pessoal,
disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja comprovação de
que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto. Não havendo comprovação, não há como
a execução fiscal ser redirecionada para ele” (1° Turma, Unanime,
RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux, fevereiro de 2002).
Em face do exposto, julgo procedentes os embargos ora examinados,
confirmando a antecipação da tutela, condenando ao Estado do Ceará nas custa
processuais, se remanescentes, e horários advocatícios sobre o valor da causa, um valor
atribuído simbolicamente, posto que se busca uma restirada de ônus de
intransferibilidade.
Prossigam-se na execução.
P.R.I
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo de
Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 19 de abril de 2010.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC.N°S 2008.0027.4740-1/0 e 20084742-8/0
EMBARGOS DE TERCEIROS
FRANCISCO ROBERTO VIANA BARRETO E
JOSIAS VIANA BARRETO
ESTADO DO CEARÁ
EMENTA. EMBARGOS DE TERCEIRO, CARÊNCIA DE AÇÃO. Terceiros não
caracterizados. Ipso facto: empresa autuada, sócios autuados, falta de
defesa. Preclusão. Lançado e apurado o tributo com as suas
penalidades respectivas, o ICMS não recolhido, foi inscrito na Dívida
Ativa. Ação Fiscal. Mesma omissão: falta de defesa. Neste caso, com a
apuração de insolvência, ocorreu “o chamamento para a
responsabilidade pessoal” ou, “o direito que a Fazenda tem de
substituir a sociedade pelos sócios”, noutros termos, “o direito da
desconsideração da personalidade jurídica”, com vistas ao alcance ao
patrimônio das pessoas físicas. Confusão entre sociedade e sócios.

Vistos etc.
Pela representação profissional que constitui, FRANCISCO ROBERTO
VIANA BARRETO apresenta ação incidental de EMBARGOS DE TERCEIROS contra o
ESTADO DO CEARÁ alegando, entre outros pontos, que juntamente com sua esposa
são proprietários de um quarto de um imóvel então penhorado por este Juízo,
quando o mesmo havido sido cedido, sendo, assim, responsabilizado por um débito
que é da empresa, pessoa jurídica da qual é mero sócio, percebendo-se que a
Fazenda está lhe atribuindo desesperadamente responsabilidade tributária que
nunca foi sua, mas sim da empresa, muito ainda quando sua mulher, Salma Rodrigues
da Silva Barreto, não foi intimada nem externou sua concordância com o imóvel
penhorado, daí a ausência de intimação do cônjuge do auto de penhora, além da
alegação de quebra ao principio constitucional do devido processo legal , nulidade
processual, defeito na indicação da propriedade, equivoco junto ao cartório,
portanto, vício processual insanável, direcionamento indevida da ação sem atender
as hipóteses do art. 135, do CTN (Fls.03/15, do Proc. N° 2008.0027.4740-1/0).
O ESTADO DO CEARÁ contesta a pretensão e, preliminarmente, noticia

sobre a impossibilidade jurídica do pleito pelo meio processual utilizado, observando
que o Embargante é parte na Execução Fiscal que, aliás tal ação foi direcionada a
ele, em face de ser representante da empresa e, por fim, observa que não não há
nulidade processual, pois, no tocante a defesa, qualquer exigência de crédito
tributário enseja oportunidade de seu uso, observado os princípios constitucionais do
contraditório e a ampla defesa, com os meios de recursos a ela inerente(Fls.67/76)
Em seguida, JOSIAS VIANA BARRETO ingressa com o mesmo remédio
processual contra o ESTADO CEARÁ, alegando, entre outros pontos, ocorrência de
prescrição intercorrente em relação a si, tendo em vista o lapso temporal de 15 anos
do processo sem nenhuma citação ou intimação do ora embargante; ilegitimidade de
figurar no pólo passivo da relação processual executiva tendo em vista que jamais
poderia ser pessoalmente responsabilizado por dívida da pessoa jurídica sem
ocorrência de nenhum das condicionantes do art.135, do CTN e nulidade de todos os
atos expropriatórios pela falta de sua intimação, além do cerceamento de defesa e,
por essa omissão, nulidade absoluta do auto de infração, citando jurisprudência e
juntando cópias de documentos e de processos administrativos (Fls.03/24 dos autos
2008.002742-8/0).
A FAZENDA PÚBLICA requer a indicação do correto número do processo
(Fls.71) e, noutro pedido, alega carência de ação, não sendo embargante terceiro,
mas integrante do próprio título, tampouco a modalidade processual eleita se presta
para perseguir a eventual declaração de nulidade, requerendo, assim, a extinção do
feito, sem julgamento de mérito (Fls.72/73).
Na réplica, JOSIAS VIANA BARRETO afasta a argumentação da Fazenda
e solicita o seguinte: (1) declaração de prescrição; (2) declaração de extinção do
presente feito executivo; e, por fim, (3) declaração de nulidade de todos os atos
praticados na execução até o presente momento (Fls.77/88).
Ministério Público apresenta parecer, mas sem examinar a questão de
mérito (Fls.97/98).
Decido.
Dado que a matéria articulada é semelhante em ambos Embargos, hei
por bem julgar em conjunto os dois remédio, enfrentando, de logo, a PRELIMINAR
argüida pelo Estado do Ceará. Afinal, os embargantes FRANCISCO ROBERTO VIANA
BARRETO e JOSIAS VIANA BARRETO possuem legitimação ativa para o remédio
processual eleito?
Por falta de recolhimento de ICMS, depois de formalizada a dívida,
desde 1993, portanto, há 17 (dezessete) anos, a FAZENDA PÚBLICA peleja com uma
Ação de Execução Fiscal contra a COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTOS DE
TELECUMUNICAÇÃO JATEL, sociedade limitada que tem como sócios as pessoas dos
embargantes, os quais, inclusive, fazem parte do título extra-judicial, isto é,
juntamente com a empresa em que são sócios, estão também inscritos na CDA,
levando-se em consideração ao fato de que a autuação foi aceita pela empresa e
correu em revelia, consoante reporta a então Coletoria Estadual de Messejana,
julgado pelo Contencioso Administrativo Tributário procedente por infringência aos
arts. 66 e 68 do decreto n°21191/91, com penalidade prevista no art.117, inciso I,
alínea “d” da Lei 11.530/89.

A empresa não se defendeu do auto de infração, nem da decisão do
contencioso, deixando de apresentar recurso, agora, vem a Juízo e seus sócios,
como se não fosse integrante da sociedade, opõe os embargos de terceiros,
erguendo, logo de plano, a maior dificuldade, o maior obstáculo: como são terceiros,
estranho aos feitos que se desenvolveram a latere?
Ora, a empresa foi autuada, bem como seus dois únicos sócios, e teve
a oportunidade de se defender tanto na esfera administrativa como na sede judicial.
Isso desde o nascedouro da ação que tramitou regularmente nas respectivas esferas.
Não obstante a autuação dos fiscais, certamente presenciada pelos sócios, atuais
embargantes, porque a empresa é constituída de duas pessoas, e as intimações e
publicações oficiais bem efetivadas, há que considerar que houve uma
despersonalização, mais ainda na esfera judicial, não podendo mais separar o que é
da empresa daquilo que é dos sócios, no exato momento em que determinei a
apuração de insolvência.
Revendo os autos da execução, após muita procura, identificamos o
imóvel em questão que, segundo alegam, agora, depois de anos, foram repassados à
empresa, mas não é bem da sociedade, dentro de uma posição que não faz lógica,
ofende a qualquer racionalidade, dado que, pela omissão e revelia, deixaram operar
a confusão entre sociedade e sócios, agora, no momento, todos assumidos e
classificados como réus.
O que eu quero pontuar é o que aconteceu ipso facto: empresa
autuada, sócios autuados, falta de defesa. Preclusão. Lançado e apurado o tributo
com as suas penalidades respectivas, o ICMS não recolhido foi inscrito na Dívida
Ativa, e, após essa inscrição, o Estado manejou a ação correspondente de execução
e esta estacionou no Judiciário com a mesma omissão: falta de defesa. Neste caso,
com a apuração de insolvência, ocorreu “o chamamento para a responsabilidade
pessoal” ou, se preferem “o direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade
pelos sócios”, noutros termos, “o direito da desconsideração da personalidade
jurídica”, com vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas. Essa, a realidade
(grifo nosso).
Demais, o bem não é um imóvel que a lei declara impenhorável, como
bem de família que deve ser protegido a que título for, não podendo ser defendido,
afinal, pelo art. 184, do CTN, nem pelo art. 30, da LEF, posto que não há nenhum
ônus de inalienabilidade ou impenhorabilidade, de sorte que não encontro nenhuma
ilegalidade ou injustiça quanto ao referido bem, parte penhorada nos autos de
execução, ao mesmo passo que percebo a carência de ação no lado ativo dos
embargos, respondendo negativa a pergunta lançada no início destes embargos.
Em face do exposto, sem examinar o mérito, julgo extinto ambos os
embargos, na forma do art. 267, VI, do CPC, ressaltando que os efeitos da coisa
julgada são de natureza formal, o que deixa incólume o direito do executado de
retornar a este Juízo ou ao próprio Judiciário, condenando os embargantes nas
custas, se houver remanescentes e imposição de honorários de advogado em seu
grau mínimo, relativamente um único embargo, ou seja, como os dois embargos
foram ingressados simultaneamente e tiveram o mesmo patrono e semelhantes
argumentos, devo considerar, para efeito de verba profissional, apenas um deles.

P.R.I
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo
de Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 19 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

Proc. N° 2008.0021.5809-0/0
Ementa: Embargos de Terceiro. Execução fiscal proposta em 2008. Executado
que falece em 2005. Processo de inventário iniciado em 2005. Execução
proposta depois do Inventário. Morte para efeito tributário não caso de
suspensão, nem de extinção. Neste caso, a embargante figura como
responsável legal e não como sucessora, na proporção de sua meação
juntamente com os filhos ou com aquele que recebeu o quinhão
representado, aplicando rigorosamente a norma do art. 135, II, do CTN.
Improcedência.
Vistos etc
Historiam os autos que HELIZETE LIMA LEITE, pela representação legal que
constituiu, vem a este Juízo e apresenta EMBARGOS DE TERCEIRO, no curso da Execução
fiscal promovida pelo MUNICÍPIO, alegando, entre outros pontos, que é esposa do
falecido executado, assim como sua inventariante, e que o extinto era dono de um
terreno e não de lojas e casas residenciais, valendo-se acrescentar que o imóvel em
referência está sendo utilizado como depósito, alugado que foi ao senhor Raimundo
Bandeira da Costa, não havendo praticamente nenhuma construção no dito imóvel, além
de um galpão, estando quase todo terreno vazio.
Manifestando-se sobre os embargos, a FAZENDA MUNICIPAL repudia todos os
argumentos, alegando, a princípio, descabimento dos embargos de terceiro, ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da
impossibilidade da aplicação da fungibilidade, levando em consideração que não ocorreu
bem oferecido à penhora e, no mérito, destacando que a CDA possui características
peculiares expressas em lei que devem ser consideradas, podendo ser ilididas por provas
inequívocas, tema sobre o qual cita inúmeras passagens da doutrina.
É o conteúdo geral que retiro das fls.03/24, dos embargos e da contestação.
Ouvido, o órgão ministerial assenta em parecer observando que os
embargos em referencia cuidam de interesse patrimonial, evolvendo a Fazenda Pública e

o particular, não vislumbrando o necessário interesse público ensejador da intervenção
ministerial (fls.29/30).
Decido.
Preliminarmente, as partes são legítimas e bem representadas e, até em
alguns casos, a mulher casada, como é o caso da embargante, pode defender interesses
através de ação de terceiro, de sorte que não existe ausência de pressupostos
processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
No mérito, entretanto, razão assiste à Exeqüente. Primeiro: tem-se a
execução fiscal baseada em título executivo sobre o qual se presume certeza, liquidez e
exigibilidade, ainda que a presunção seja relativa, mas que essa relatividade seja
manifestada através de provas inequívocas, a cargos do executado ou de terceiro, como
é o caso, ou a quem aproveite. Segundo: esta certidão, este título, tem valor probante.
Como pontifica o CTN, no seu art. 204: “a dívida ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.
Vale salientar que esta presunção de certeza e liquidez conferida ao título
(CDA) decorre da natural fé pública que os entes fazendários imprimem na certidão,
documento que representa o espelho da inscrição, do débito, do lançamento ou da
autuação, portanto, um instrumento extra-judicial suficiente e adequado para a
instauração de uma ação de execução fiscal.
Todavia, ponto fundamental dos embargos agitado pelo viúva, aqui,
nominada de terceiro, está assentado no fato realmente importante, mas não com
capacidade para afastar a responsabilidade tributária: a morte do executado, uma
ocorrência que, para o direito tributário, não suspende o feito, nem muito menos
extingue.
O art. 131, do CTN, diz que “são pessoalmente responsáveis”, a pessoa do
adquirente e o “sucessor a qualquer título” e, além dele, “o cônjuge meeiro, pelos
tributos devido pelo “de cujos” até a data da partilha ou adjudicação”. Assim, o
sucessor a qualquer título é aquele que passa a ser o proprietário do referido bem em
virtude do falecimento e o cônjuge meeiro, se diz, de uma forma geral, da proprietária
da metade do patrimônio.
Aqui, apenas para dimensionar melhor o problema, devo fazer um reparo:
como o nome diz, sem maiores obstáculos, cônjuge meeiro, à luz do Código Civil de
1916, é aquele que tem a metade. Acontece que, com a vigência do novo Código Civil, o
cônjuge passou a ser também herdeiro necessário, concorrendo com os filhos a
ascendentes do falecido. É o que estabelece o art. 1.845: “são herdeiros necessários, os
descendentes e ascendentes e o cônjuge”.
Ora, a execução fiscal foi proposta em 2008, o executado faleceu em 2005
e o processo de inventário também foi iniciado em 2005. Isso significa dizer que a
execução em apreço foi proposta depois do Inventário. Contudo, não há notícia da
partilha. Neste caso, a embargante figura como responsável legal e não como
sucessora, na proporção de sua meação juntamente com os filhos ou daquele que
recebeu o quinhão representado, aplicando rigorosamente a norma do art. 135, II, do
CTN.

Nada mais acrescentar.
Em face do exposto, tendo como hígida a norma do art. 135, II, do CTN,
combinada com o art. 1.845, do CC, admitindo todas as as alegações da defesa,
considerando a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título que embasa a execução
que impugna com este meio ora examinado, JULGO IMPROCENDENTE, os embargos de
terceiro que HELIZE LIMA LEITE ajuizou contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, condenado-a nas custas e honorários sobre valor da demanda, tudo de
acordo com a legislação pertinente.
Prossiga-se com a execução agora com redirecionamento.
PRI
Fortaleza, 28 de Agosto de 2009
Dr. Durval Aires Filho
Juiz titular

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3 VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
ª

PROC. N° 2006.0014.0183-1/0
EMBARGOS A EXECUÇÃO
CHEVRON BRASIL LTDA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECADENCIA AFASTADA. BASE DE
CÁLCULO REDUZIDA.PRESERVAÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE.ERRO
MATERIAL CORRIGIDO NA EXECUÇÃO E NÃO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.INOCORRÊNCIA DE CONFISCO.MULTA QUE NÃO SE ENQUADRA
COMO TRIBUTO.
1.In causa, houve pagamento antecipado do tributo, em parte, posto
que a embargante, ao realizar a retenção do ICMS por substituição
tributária, recolheu um valor inferior aquele efetivamente devido.
1.1.Pagamento do tributo, mesmo que em parte, atrai a incidência
dos dois diplomas, aplicando os arts. 150, §4°, e 173, I, do CTN,
norteando a certeza de que não houve decadência, dado que o lapso

de dez anos ainda não se consumou.
2. O contribuinte deve pagar apenas imposto sobre o produto
adquirido, não sobre subsídio. Afronta ao art. 155,§ 2°, I, da CF. Se a
empresa comprou o produto com valor de venda menor que o de
aquisição – isto ocorre porque tal parcela subsidiada não é cobrada
pelo consumidor -- não é possível tributar por inteiro.
3.Base de cálculo reduzida. Preservação da cobrança do ICMS
estadual. Seria formalismo exagerado fulminar a CDA e toda
execução fiscal, face a um equívoco que não afeta a realidade de
que a embargante apropriou-se, em parte, do tributo.
3.1.Erro material. Base de cálculo reduzida. Esta exclusão – a do
subsídio do frete -- deve ser apurada junto a execução, posto tratarse de uma decisão meramente declaratória que não em o condão de
contaminar o título extra-judicial.
4. Multa que não se enquadra como tributo mas deve ser afastada.
Se ocorreu multa devido a base de cálculo reduzida, logo, ao ser
reconhecida, não pode ser aplicada.
Visto etc.
Historiam os autos que, pelo representação legalmente constituída,
CHEVRON BRASIL LTDA, atual denominação de Texaco Brasil, vem a minha presença e
apresenta EMBARGOS À EXECUÇÃO contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ em
face da ação de cobrança fiscal que move contra si, com tramitação nesta Vara e Juízo.
Alega, amparado em doutrina e jurisprudência, a decadência do direito
de lançar , a inexistência jurídica de subfaturamento nas vendas de álcool hidratado no
período autuado e o efeito de confiscação da multa aplicada de ofício.
Pede a declaração judicial de improcedência da execução fiscal forçada,
determinando o cancelamento do auto de infração, o desentranhamento da carta de
fiança, condenação nas custas e honorários.
É o conteúdo que retiro das fls. 02/30 dos autos.
A embargada, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contesta a pretensão e, de
logo, afasta a preliminar de decadência, sendo esta admissível somente no período que
antecede a lavratura do termo do auto de infração, passando para, no mérito, contestar
o pleito, confirmando a ilegalidade no sentido da falta de recolhimento do ICMS,
alegando a irrelevância do subsídio FUPA, afastando, por fim, a suposta
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Impugnação as fls. 49/63.
Na réplica, a embargante destaca mais cautela e cuidado nas assertivas
que constam na impugnação; repisa os fatos; reafirma a decadência que é de 05 (cinco)
anos e não de 10 (dez); remonta diversas posições sobre a isenção e não-incidência do
FUPA e sustenta a ocorrência de confisco em relação a multa aplicada de ofício,

conforme as fls. 313/324.
Parecer do Ministério Público as fls. 403/404.
Pedido de reconsideração ao meu despacho sobre o depositário fiel da
carta de fiança, observando a desnecessidade do auto de penhora, petição as fls.
411/412.
É o relatório, pontuado em linhas gerais.
A questão posta de mérito constitui unicamente matéria de direito,
permitindo exame e conhecimento direito, sendo a de fato devidamente comprovada
através da prova documental.

Decido.
Antes de qualquer iniciativa, devo examinar a preliminar de decadência
em relação ao tributo ICMS. Primeiro: conceitualmente, decadência é o instituto que
extingue um crédito tributário que não foi lançado em prazo certo. Na prática, só é
possível em falar de decadência no período anterior a lavratura do auto de infração,
pois, ainda não lançado, portanto, não identificado nem quantificado, ali, se investiga o
nascedouro do crédito, desde a ocorrência do fato gerador, a obrigação prevista em lei,
a obrigação de pagar e recolher o tributo.
Segundo: cabe examinar o lançamento em si, se ocorreu homologação ou
outra forma de lançamento, justamente para medir a consumação do prazo. Como
sabemos, a decadência importa no exame do lançamento realizado a destempo ou não
havendo nenhum lançamento, nenhuma homologação. Neste momento, deve ser
considerado o tributo cujo lançamento é feito de ofício (em substituição a
homologação), quando ocorre apropriação indevida do crédito, portanto, não havendo o
pagamento antecipado do tributo. Neste caso, sujeito ao lançamento por homologação,
cumpre ao Fisco a obrigação de efetuar o que os especialistas em Direito Tributário
chamam de “lançamento de ofício substituto”.
O certo é que o lançamento por homologação somente ocorre na
hipótese em que o contribuinte recolhe espontaneamente o ICMS. Neste caso, a
contagem do prazo decadencial passa a ser aquele estipulado concorrentemente nos
arts. 150, § 4° e 173, I, ambos do CTN. Explicando: 05 (cinco) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado mais 05
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, restando o art. 173,I, como
princípio geral e o art.150, § como norma específica, donde se conclui que, operando a
adição das duas cláusulas normativa, o dies quo do prazo do diploma mais abrangente
(art.173) é o primeiro dia seguinte ao do dies quem do prazo previsto no diploma
específico (art.150,§ 4°).
No caso de não ocorrer lançamento por homologação, assim, “não sendo
recolhido por iniciativa do sujeito passivo em época própria, mediante apropriação
indevida do crédito, o tributo é lançado de ofício, afastando a regra do art. 150, § 4º do
CTN” (AC nº 70014947881, TJRS, rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro).

Agora,“tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas não havendo
referência a antecipação do pagamento, ainda que parcial, há que se aplicar a norma
prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não havendo
o que se falar em prazo decadencial de dez anos, contado do fato gerador (RESP
n°811.243/CE, STJ, rel. Min. Teori Albino Zavaski). Noutras palavras: “somente quando
não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo, simulação, é que se aplica o
art. 173, I, CTN” (RESP n° 183.603/SP, STJ, rel. Min. Eliana Calmon).
In causa, conforme destacou a prova dos autos, houve pagamento
antecipado do tributo, em parte, posto que a embargante, ao realizar a retenção do
ICMS por substituição tributária, recolheu um valor inferior aquele efetivamente devido,
passando a utilizar a margem de valor agregado de 33% quando a correta, nesta
operação interestadual, seria de 56,04%. E, assim ocorrendo, esse pagamento, mesmo
que em parte, atrai a incidência dos dois diplomas, aplicando os arts. 150, §4°, e 173, I,
do CTN, norteando a certeza de que não houve decadência, dado que o lapso de dez
anos ainda não se consumou.
No mérito, devo separar o que é efetivamente subsídio e o que é apenas
crédito proveniente de ICMS, pois não se pode cobrar tributo incluindo valores do
subsídio criado pelo governo federal , o FUPA (Frete de Uniformização do Preço do
Álcool). A rigor, o contribuinte deve pagar apenas imposto sobre o produto adquirido,
mas não sobre esse produto e subsídios, posto que tal postura afronta o art. 155,§ 2°, I,
da Constituição Federal, sendo, assim, uma cumulatividade patente. onde o ICMS precisa
ser preservado, mas em obediência ao princípio da não-cumulatividade. Quer dizer: se a
empresa comprou álcool hidratado com valor de venda menor que o de aquisição – isto
ocorre porque tal parcela subsidiada não é cobrada pelo consumidor -- não é possível
tributar por inteiro, pois não seria justo e admissível.
Como, na verdade, se cuida de uma base de cálculo que deveria ser
reduzida, ainda que minimante, portanto, mero erro material, devo preservar a
cobrança do ICMS e seu título extra-judicial. Rigorosamente, o ICMS precisa ser
preservado, mas em obediência ao princípio da não-cumulatividade, de sorte que se
possa ocorrer, de alguma forma, compensação.
Seria formalismo exagerado fulminar toda CDA e, bem assim, toda
execução fiscal, descabendo a cobrança do ICMS do Estado, apenas em face de um
equívoco que não afeta a realidade de que a embargante apropriou-se, em parte, do
tributo, retendo-os indevidamente. Portanto, esta exclusão – a do subsídio do frete -deve ser apurada junto a execução, posto tratar-se de uma decisão meramente
declaratória -- essa de reconhecer a possível compensação ao estabelecer uma base de
cálculo reduzida – que não tem o condão de contaminar o título executivo.
Reconhecendo a ilegalidade total do Auto de Infração e, na seqüência, o
descabimento integral da CDA, haveria locupletação indevida de todo ICMS daquele
período. Ora, parcialmente, houve pagamento antecipado do tributo. E mais: além
desse argumento, haveria ali incluído uma isenção. Palavra chave para resolver:
recomposição contábil capaz de promover compensação. A rigor, a qualquer tempo,
antes da sentença definitiva de mérito, existe a possibilidade de substituir a CDA
(inteligência do art. 2° §8° da LEF).

Tecnicamente, afastaria o argumento de que ocorreu confisco em relação
a multa. Primeiro: multa tem o objetivo de desestimular o contribuinte em alguma
irregularidade ou artificio que descumpra uma obrigação tributária. Multa, ao
desencorajar e desestimular, constitui, antes de tudo, sanção de ato ilícito. Segundo: a
multa que se examina é a multa moratória que nasce da falta de recolhimento do
tributo fora dos prazos que a lei estabelece.
Por sua vez, sendo a multa uma sanção em decorrência de ilícito e mora
em face de uma falta ou omissão, a multa não se enquadra como tributo, que, por
definição do CTN, é toda imposição que não constitua sanção por ilícito. De tal modo,
separados conceitualmente pela lei, essas exações não podem ser objeto de confisco
justamente por essa razão: não são tributos e a Constituição Federal recrimina e proíbe
o efeito consfiscatório em relação aos tributos e não em relação as multas, embora
existam manifestações jurisprudenciais no sentido de que teria esse efeito de confisco
multas que ultrapassem valores de 300% sobre o valor do imposto cobrado.
No entanto, se a multa foi imposta em razão da base de cálculo
reduzida, logo/, ao ser reconhecida a redução, não poderia ser admitida a sua
aplicação, por critério de razoabilidade e justiça fiscal. Ou se julga favorável a
postulação de que houve falha na imposição tributária a maior, com o englobamento
indevido da isenção do frete, ou se tem como certa aquela alegação. Como julguei
favorável, descabe a penalidade, dado que a empresa não teria, em parte, cometido
ilícito fiscal.
Em face do exposto, julgo, em parte, procedente a ação de embargos a
execução, determinando que se reduza a base de cálculo do ICMS em razão da isenção
do frete, restabelecendo a cobrança correta do tributo naquele período, com imposição
à Fazenda Pública de honorários advocatícios, ora fixado em 3% sobre o valor que
deverá ser deduzido.
Custas da lei. Ressarcimento à embargante.
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo de
Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, de acordo com a Portaria
nº492/2010.
P.R.I.
Fortaleza, 27 de abril de 2010.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC. N°XXXXXXXXXXX
SPROC Nº 2006.0014.0183-1/0
EMBARGOS A EXECUÇÃO
CHEVRON BRASIL LTDA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECADENCIA AFASTADA.
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.PRESERVAÇÃO DA CDA.
POSSIBILIDADE.ERRO MATERIAL CORRIGIDO NA EXECUÇÃO E
NÃO NO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL.INOCORRÊNCIA DE
CONFISCO.MULTA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO TRIBUTO.
1.In causa, houve pagamento antecipado do tributo, em
parte, posto que a embargante, ao realizar a retenção do
ICMS por substituição tributária, recolheu um valor inferior
aquele efetivamente devido.
1.1.Pagamento do tributo, mesmo que em parte, atrai a
incidência dos dois diplomas, aplicando os arts. 150, §4°, e
173, I, do CTN, norteando a certeza de que não houve
decadência, dado que o lapso de dez anos ainda não se
consumou.
2. O contribuinte deve pagar apenas imposto sobre o
produto adquirido, não sobre subsídio. Afronta ao art. 155,§
2°, I, da CF. Se a empresa comprou o produto com valor de
venda menor que o de aquisição – isto ocorre porque tal
parcela subsidiada não é cobrada pelo consumidor -- não é
possível tributar por inteiro.
3.Base de cálculo reduzida. Preservação da cobrança do
ICMS estadual. Seria formalismo exagerado fulminar a CDA e
toda execução fiscal, face a um equívoco que não afeta a
realidade de que a embargante apropriou-se, em parte, do
tributo.
3.1.Erro material. Base de cálculo reduzida. Esta exclusão –
a do subsídio do frete -- deve ser apurada junto a execução,
posto tratar-se de uma decisão meramente declaratória que
não em o condão de contaminar o título extra-judicial.
4. Multa que não se enquadra como tributo mas deve ser

afastada. Se ocorreu multa devido a base de cálculo
reduzida, logo, ao ser reconhecida, não pode ser aplicada.
Visto etc.
Historiam os autos que, pelo representação legalmente constituída,
CHEVRON BRASIL LTDA, atual denominação de Texaco Brasil, vem a minha presença e
apresenta EMBARGOS À EXECUÇÃO contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ em
face da ação de cobrança fiscal que move contra si, com tramitação nesta Vara e Juízo.
Alega, amparado em doutrina e jurisprudência, a decadência do direito
de lançar , a inexistência jurídica de subfaturamento nas vendas de álcool hidratado no
período autuado e o efeito de confiscação da multa aplicada de ofício.
Pede a declaração judicial de improcedência da execução fiscal forçada,
determinando o cancelamento do auto de infração, o desentranhamento da carta de
fiança, condenação nas custas e honorários.
É o conteúdo que retiro das fls. 02/30 dos autos.
A embargada, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contesta a pretensão e, de
logo, afasta a preliminar de decadência, sendo esta admissível somente no período que
antecede a lavratura do termo do auto de infração, passando para, no mérito, contestar
o pleito, confirmando a ilegalidade no sentido da falta de recolhimento do ICMS,
alegando a irrelevância do subsídio FUPA, afastando, por fim, a suposta
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Impugnação as fls. 49/63.
Na réplica, a embargante destaca mais cautela e cuidado nas assertivas
que constam na impugnação; repisa os fatos; reafirma a decadência que é de 05 (cinco)
anos e não de 10 (dez); remonta diversas posições sobre a isenção e não-incidência do
FUPA e sustenta a ocorrência de confisco em relação a multa aplicada de ofício,
conforme as fls. 313/324.
Parecer do Ministério Público as fls. 403/404.
Pedido de reconsideração ao meu despacho sobre o depositário fiel da
carta de fiança, observando a desnecessidade do auto de penhora, petição as fls.
411/412.
É o relatório, pontuado em linhas gerais.
A questão posta de mérito constitui unicamente matéria de direito,
permitindo exame e conhecimento direito, sendo a de fato devidamente comprovada
através da prova documental.
Decido.
Antes de qualquer iniciativa, devo examinar a preliminar de decadência
em relação ao tributo ICMS. Primeiro: conceitualmente, decadência é o instituto que

extingue um crédito tributário que não foi lançado em prazo certo. Na prática, só é
possível em falar de decadência no período anterior a lavratura do auto de infração,
pois, ainda não lançado, portanto, não identificado nem quantificado, ali, se investiga o
nascedouro do crédito, desde a ocorrência do fato gerador, a obrigação prevista em lei,
a obrigação de pagar e recolher o tributo.
Segundo: cabe examinar o lançamento em si, se ocorreu homologação ou
outra forma de lançamento, justamente para medir a consumação do prazo. Como
sabemos, a decadência importa no exame do lançamento realizado a destempo ou não
havendo nenhum lançamento, nenhuma homologação. Neste momento, deve ser
considerado o tributo cujo lançamento é feito de ofício (em substituição a
homologação), quando ocorre apropriação indevida do crédito, portanto, não havendo o
pagamento antecipado do tributo. Neste caso, sujeito ao lançamento por homologação,
cumpre ao Fisco a obrigação de efetuar o que os especialistas em Direito Tributário
chamam de “lançamento de ofício substituto”.
O certo é que o lançamento por homologação somente ocorre na
hipótese em que o contribuinte recolhe espontaneamente o ICMS. Neste caso, a
contagem do prazo decadencial passa a ser aquele estipulado concorrentemente nos
arts. 150, § 4° e 173, I, ambos do CTN. Explicando: 05 (cinco) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado mais 05
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, restando o art. 173,I, como
princípio geral e o art.150, § como norma específica, donde se conclui que, operando a
adição das duas cláusulas normativa, o dies quo do prazo do diploma mais abrangente
(art.173) é o primeiro dia seguinte ao do dies quem do prazo previsto no diploma
específico (art.150,§ 4°).
No caso de não ocorrer lançamento por homologação, assim, “não sendo
recolhido por iniciativa do sujeito passivo em época própria, mediante apropriação
indevida do crédito, o tributo é lançado de ofício, afastando a regra do art. 150, § 4º do
CTN” (AC nº 70014947881, TJRS, rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro).
Agora,“tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas não havendo
referência a antecipação do pagamento, ainda que parcial, há que se aplicar a norma
prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não havendo
o que se falar em prazo decadencial de dez anos, contado do fato gerador (RESP
n°811.243/CE, STJ, rel. Min. Teori Albino Zavaski). Noutras palavras: “somente quando
não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo, simulação, é que se aplica o
art. 173, I, CTN” (RESP n° 183.603/SP, STJ, rel. Min. Eliana Calmon).
In causa, conforme destacou a prova dos autos, houve pagamento
antecipado do tributo, em parte, posto que a embargante, ao realizar a retenção do
ICMS por substituição tributária, recolheu um valor inferior aquele efetivamente devido,
passando a utilizar a margem de valor agregado de 33% quando a correta, nesta
operação interestadual, seria de 56,04%. E, assim ocorrendo, esse pagamento, mesmo
que em parte, atrai a incidência dos dois diplomas, aplicando os arts. 150, §4°, e 173, I,
do CTN, norteando a certeza de que não houve decadência, dado que o lapso de dez
anos ainda não se consumou.
No mérito, devo separar o que é efetivamente subsídio e o que é apenas
crédito proveniente de ICMS, pois não se pode cobrar tributo incluindo valores do
subsídio criado pelo governo federal , o FUPA (Frete de Uniformização do Preço do

Álcool). A rigor, o contribuinte deve pagar apenas imposto sobre o produto adquirido,
mas não sobre esse produto e subsídios, posto que tal postura afronta o art. 155,§ 2°, I,
da Constituição Federal, sendo, assim, uma cumulatividade patente. onde o ICMS precisa
ser preservado, mas em obediência ao princípio da não-cumulatividade. Quer dizer: se a
empresa comprou álcool hidratado com valor de venda menor que o de aquisição – isto
ocorre porque tal parcela subsidiada não é cobrada pelo consumidor -- não é possível
tributar por inteiro, pois não seria justo e admissível.
Como, na verdade, se cuida de uma base de cálculo que deveria ser
reduzida, ainda que minimante, portanto, mero erro material, devo preservar a
cobrança do ICMS e seu título extra-judicial. Rigorosamente, o ICMS precisa ser
preservado, mas em obediência ao princípio da não-cumulatividade, de sorte que se
possa ocorrer, de alguma forma, compensação.
Seria formalismo exagerado fulminar toda CDA e, bem assim, toda
execução fiscal, descabendo a cobrança do ICMS do Estado, apenas em face de um
equívoco que não afeta a realidade de que a embargante apropriou-se, em parte, do
tributo, retendo-os indevidamente. Portanto, esta exclusão – a do subsídio do frete -deve ser apurada junto a execução, posto tratar-se de uma decisão meramente
declaratória -- essa de reconhecer a possível compensação ao estabelecer uma base de
cálculo reduzida – que não tem o condão de contaminar o título executivo.
Reconhecendo a ilegalidade total do Auto de Infração e, na seqüência, o
descabimento integral da CDA, haveria locupletação indevida de todo ICMS daquele
período. Ora, parcialmente, houve pagamento antecipado do tributo. E mais: além
desse argumento, haveria ali incluído uma isenção. Palavra chave para resolver:
recomposição contábil capaz de promover compensação. A rigor, a qualquer tempo,
antes da sentença definitiva de mérito, existe a possibilidade de substituir a CDA
(inteligência do art. 2° §8° da LEF).
Tecnicamente, afastaria o argumento de que ocorreu confisco em relação
a multa. Primeiro: multa tem o objetivo de desestimular o contribuinte em alguma
irregularidade ou artificio que descumpra uma obrigação tributária. Multa, ao
desencorajar e desestimular, constitui, antes de tudo, sanção de ato ilícito. Segundo: a
multa que se examina é a multa moratória que nasce da falta de recolhimento do
tributo fora dos prazos que a lei estabelece.
Por sua vez, sendo a multa uma sanção em decorrência de ilícito e mora
em face de uma falta ou omissão, a multa não se enquadra como tributo, que, por
definição do CTN, é toda imposição que não constitua sanção por ilícito. De tal modo,
separados conceitualmente pela lei, essas exações não podem ser objeto de confisco
justamente por essa razão: não são tributos e a Constituição Federal recrimina e proíbe
o efeito consfiscatório em relação aos tributos e não em relação as multas, embora
existam manifestações jurisprudenciais no sentido de que teria esse efeito de confisco
multas que ultrapassem valores de 300% sobre o valor do imposto cobrado.
No entanto, se a multa foi imposta em razão da base de cálculo
reduzida, logo/, ao ser reconhecida a redução, não poderia ser admitida a sua
aplicação, por critério de razoabilidade e justiça fiscal. Ou se julga favorável a
postulação de que houve falha na imposição tributária a maior, com o englobamento
indevido da isenção do frete, ou se tem como certa aquela alegação. Como julguei
favorável, descabe a penalidade, dado que a empresa não teria, em parte, cometido

ilícito fiscal.
Em face do exposto, julgo, em parte, procedente a ação de embargos a
execução, determinando que se reduza a base de cálculo do ICMS em razão da isenção
do frete, restabelecendo a cobrança correta do tributo naquele período, com imposição
à Fazenda Pública de honorários advocatícios, ora fixado em 3% sobre o valor que
deverá ser deduzido.
Custas da lei. Ressarcimento à embargante.
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo de
Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, de acordo com a Portaria
nº492/2010.
P.R.I.
Fortaleza, 27 de abril de 2010.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

9° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC. N° 2000.0096.2356-7/0
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: EDITORA VERDES MARES
IMPETRADO: ESTADO DO CEARÁ – CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE
TRIBUTOS DA SEFAZ.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO. Interpretação integral do Texto
Maior, com possibilidades de um diálogo com ela mesma, a partir de outros
diplomas fundamentais. A compreensão do art. 150, III, d, não deve ser
isolada, porém, conectada aos ditames dos arts. 3°, III, 5°, IV e IX, e 220,
§ 1°, plano em que a imunidade fiscal para os veículos de informação e de
formação toma como referencial a possibilidade redução da desigualdades
sociais, a liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicacional,
independentemente de censura, obstáculo ou licença, bem como o

princípio da liberdade da informação, assegurando, dessa forma, a
amplitude da informação junto aos veículos de comunicação social. Lição
da doutrina: “a imunidade do livro, jornal ou periódico, e do papel
destinado a sua impressão, há de ser entendido no seu sentido finalístico.
E o objetivo da imunidade poderia ser frustado se legislador pudesse
tributar qualquer dos meios indispensáveis a produção dos objetos
imunes”. Precedentes no STF na publicação do formato “álbum de
figurinhas”. RE n° 22.1239.
Vistos etc.

Por sua representação regular, EDITORA VERDES MARES LTDA, com esteio no
art. 5°, LXIX, da Constituição Federal/88 e Lei n° 1.533/51, impetra MANDADO DE
SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR URGENTE contra ato do CHEFE DA DIVISÃO DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em
face da cobrança do pagamento do ICMS por substituição tributária nas operações
de aquisição de mercadorias realizadas por estabelecimentos gráficos, algando,
entre outros pontos, que a exação é indevida, visto estar protegida pela imunidade
tributária outorgada pela Constituição Federal junto aos livros, jornais e periódicos,
inclusive, compreendendo os materiais destinados a impressão.
Recebida a ação, conclusos os autos, diante dos argumentos de imunidade
e da presença do fumus boni iuri e do periculum in mora, foi deferido provimento
liminar em decisão fundamentada, concedendo a segurança, determinando se
abstenha a autoridade impetrada de efetuar a cobrança do pagamento do ICMS por
substituição tributária nas operações efetuadas quando da aquisição de mercadorias
realizadas por estabelecimentos gráficos e editoriais, desde que tais aquisições
digam respeito a produtos a serem utilizados para a confecções de jornais e
periódicos (Fls. 190/193).
Notificada o Impetrado, na sua defesa invoca inicialmente que a via
mandamental seria inapropriada para a presente demanda, vez que o a empresa
impetrante não conseguiu demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado,
além de aduzir a incapacidade processual da suplicante, alegando, ademais, defeito
na representação, posto que somente a sócia-gerente poderia designar procurador,
com poderes da cláusula ad judicia, ao teor do que dispõe clausula oitava do
Aditivo ao Contrato Social, e, seqüência, carência de ação, ausência de prova de
liquidez e certeza, quando no mérito alega, depois de juntar inúmeras
jurisprudência do STF, que a imunidade está apenas relacionada ao papel, pois
desde 1996 aquela Corte tinha sido categórica em interpretar restritivamente o
texto constitucional, delimitando a exata extensão da imunidade contida no art.
150, VI, “d”, o que não incluiu todos os insumos, mas apenas o papel, tanto assim
que a tinta especial para jornal está excluída do favor constitucional (Fls. 196/233).
Ouvido, o Ministério Público apresentou parecer e opinou pela procedência
da ação mandamental, tendo pois que a exegese mais harmônica como regra
constitucional é a abrangente, a alcançar não o papel, stricto sensu, mais também
os insumos que a Impetrante se serve na feitura dos jornais (Fls. 249/253).

É o relatório, com uma ligeira sinopse dos argumentos.
Corrigidos os vício e defeitos de representação capaz de nulificar ação,
portanto, sem preliminares para solucionar, o tema debatido nestes autos é sem
sombra de dúvida bastante polêmico. A doutrina, de uma maneira geral, admite
uma imunidade mais completa e abrangente. Já os tribunais tenta restringir esta
garantia constitucional, portanto, cuida-se de uma matéria que
não está
definitivamente assentado nas Cortes do país.
Nesta linha, para enfrentar o tema, a interpretação da imunidade passaria
por duas vertentes: um, com o critério mais literal; outro, com uma posição mais
consentânea ao verdeiro sentido da imunidade. Afinal, se o escopo o instituto da
imunização é o de proporcional a plena liberdade de expressão, não seria justo
apenas admitir o papel com salvo das imposições tributárias, porque um jornal não
se faz apenas com o papel, mas com outros insumos.
Parece então que a solução deste dissídio se inclina para a compreensão de
uma imunidade cuja interpretação tenha uma extensividade mínima. A
jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal firmou-se que apenas os insumos
que possam se enquadrar no conceito de papel – papel para a impressão, papel
fotográfico, papel telefoto e outros – é que estão abrangidos pela imunidade. Várias
manifestações definem que os insumos são somente o papel e seus diversos tipos. A
tinta especial, por exemplo, não estaria abrangido pela imunidade, como
igualmente máquinas e aparelhos destinados a impressão. Neste campo de não
incidência, teríamos somente os papéis, celuloses, os papéis para fotografia, os
fotolitos, os filmes. Somente texturas. Nada mais.
É evidente que esta posição não leva em conta os fins pretendidos,
liberdade de expressão e diminuição de custos, visando acesso facilitado à
cultura, informação e educação. Como bem disse em plenário o Ministro Marco
Aurélio: “a razão de ser da imunidade prevista no texto constitucional, e nada
surge sem causa, uma razão suficiente, um necessidade, está no interesse da
sociedade em ver afastados procedimentos, ainda que normatizados, capazes de
inibir a produção material e intelectual de livros, jornais e periódicos” (STF, RE n°
174.476).
Penso que estas palavras do Ministro conduzem a uma interpretação
integral do Texto Maior, com possibilidades de um dialogo com ela mesma, a partir
de outros diplomas fundamentais. Assim, a compreensão do art. 150, III, d, não
deve ser isolada, porém, conectada aos ditames dos arts. 3°, III, 5°, IV e IX, e 220,
§ 1°, plano em que a imunidade fiscal para os veículos de informação e de
formação toma como referencial a possibilidade redução da desigualdades sociais, a
liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e comunicacional, independentemente de censura,
obstáculo ou licença, bem como o princípio da liberdade da informação,
assegurando, dessa forma, a amplitude da informação junto aos veículos de
comunicação social, que, por sinal, não se restringe aos jornais, como igualmente
os jornais não se encerram ao meio físico, portanto, não se esgotam no meio papel.
Muito recentemente, o Supremo Tribunal estabeleceu, como critério
democrático, a impossibilidade de se criar obstáculos à informação, quando decidiu

pela incombatibilidade do decreto-lei que obrigava os jornalistas a possuírem
diploma. Houve, então, uma mudança de paradigma, tendo em vista também o
trabalhador da notícia, o exercício da liberdade jornalística e o seu consumidor,
seja ela de conteúdo político, religioso, científico e cultural.
Aliás, o festejado professor Aliomar Baleeiro, um mestre realmente a
frente de seu tempo, lecionava que o sentido da imunidade fiscal destinava-se, em
primeiro lugar, ao benefício do consumidor. “Temos que, a imunidade, tem como
meta a redução do custo do produto” -- escreveu já há alguns anos – favorecendo a
veiculação de informação, do ensino, da educação e da cultura” (Limitações ao
Poder de Tributar, Forense, p. 341). Este, o escopo. Afinal, como garantir o
desenvolvimento nacional, como promover a redução das desigualdades sociais,
senão pelo ensino, educação, cultura e informação?
É claro que a nova interpretação da imunidade transcende a restrição ao
papel, porque a informação não deve sofrer qualquer tipo de bloqueio, censura ou
embaraço. Daí a imunidade que aqui se cogita, mais do que nunca, é tributária aos
valores maiores que o Estado e a sociedade têm que proteger, como a cultura, a
liberdade de expressão e de comunicação, de crítica, de informação e, sobretudo,
de formação da opinião pública, dentro de uma interpretação finalística, que não
se encerra na gramática, no simples texto isolado. Caso contrário, teríamos um
contra-senso. Como professa o grande tributarista Hugo de Brito Machado:
“a imunidade do livro, jornal ou periódico, e do papel destinado a sua
impressão, há de ser entendido no seu sentido finalístico. E o objetivo da
imunidade poderia ser frustado se legislador pudesse tributar qualquer dos
meios indispensáveis a produção dos objetos imunes” (Curso de Direito
Tributário, Malheiro, p. 191).
Noutras palavras, como pontifica Hugo Machado Segundo, fechando este
entendimento, “a Constituição Federal assegura que governos não utilizará a
tributação como forma de prejudicar direitos fundamentais”.
Na decisão apreciadora da liminar, que, afinal, foi deferida, meu ilustre
juiz antecessor, depois de citar o professor Hugo de Brito Machado, referência que o
tributarista fazia em relação a imunidade como forma de tornar efetivo o princípio
da liberdade de expressão, destacou no seu texto: “ora, se o sentido da norma que
prevê a imunidade é o de proporcionar a plena liberdade de expressão (...) pareceme ser razoável admitir que tal imunidade alcance todos os produtos necessários
(...). Do contrário, seria fácil para o estado limitar a liberdade de expressão,
bastando simplesmente elevar a níveis insuportáveis as alíquotas do ICMS sobre
produtos necessários á elaboração e divulgação dos livros, jornais e periódicos”.
O doutrinador Ricardo Lobo Torres havia comungado dessa mesma
compreensão, ao lecionar que o fundamento precípuo da intributabilidade dos
livros e jornais é baseada na idéia de justiça fiscal, nela também incluída, a de
utilidade social, consubstanciada na necessidade de baratear os custos das
publicações. Daí, dessa forma, “em uma país com gravíssima crise de educação e
com necessidade premente de se amplificar o número de pessoas alfabetizadas e
instruídas, torna-se vital diminuir os custos dos seus instrumentos mais
importantes” (Tratado de Direito Constitucional, Financeiro, Tributário: os Direitos
Humanos. Imunidade e Isonomia, vol. III, p.283).

Foi muito discutida nos meios forenses e acadêmicos a posição do Supremo
Tribunal Federal sobre a imunidade da publicação no formato “álbuns de
figurinhas”. Conforme a relatora, Ministra Ellen Grace, a imunidade tributária sobre
livros, jornais, periódicos e o papel destinado a impressão dessas publicações tem
por finalidade evitar embaraços ao exercício da liberdade expressão intelectual,
artística, científica e de comunicação, consagrada no inciso IX do art. 5° da CF.
Entendeu, por fim, a Ministra que álbuns de figurinhas – bem mais informal e
simples do que um jornal, acrescento – “é uma maneira de estimular o público
infantil a se familiarizar com os meios de comunicação impressos, atendendo, em
última análise, à finalidade do benefício tributário”(STF, RE n° 22.1239, 2ª Turma,
de 25/05/2004).
Em face do exposto, frente nesta argumentação, seguindo mais o erudito
parecer ministerial, manifesto pela concessão do writ, reconhecendo que os
insumos utilizados na confecção do jornal, hei por bem julgar procedente a ação
mandamental que a EDITORA VERDES MARES LTDA impetrou contra o ESTADO DO
CEARA, na pessoa do Chefe da Divisão de Arrecadação de Tributos da Secretaria da
Fazenda, determinando a conservação da medida liminar, condenando o Impetrado
nas custas processuais, se houver remanescentes, mas sem imposição de honorários
de advogado, em face da Súmula n° 512, do STF.
P. R. I.
Fortaleza, 03 de Agosto de 2009.
Dr. Durval Aires Filho
Juiz Auxiliar

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3 VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
ª

PROC nº 2008.00051492-2/0 apenso à Execução Fiscal de
nº 2007.0031.2492-2/0
EMBARGOS DO DEVEDOR
EMBARGANTE: BANCO BEC S/A
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

EMBARGOS A EXECUÇÃO. Taxatividade da Lista de
Serviços anexa à Lei Complementar nº 56/87.
Entendimento pacífico de que a enumeração dos
serviços sobre os quais incidem ISS é restritiva. Ocorre
que essa posição não constitui uma máxima absoluta,
uma vez que este mesmo diploma abre a expressões do
tipo “outros serviços correlatos da cobrança ou
recebimento”, como se lê na lista n° 95, aliás, como
coloca entre parêntesis o mesmo diploma, “item que
abrange também os serviços prestados por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central”.
IMPROCEDÊNCIA. Prosseguimento na Execução Fiscal.
Vistos etc.

Historiam os autos que o BANCO BEC S/A, por sua representação
profissional, ambos qualificados amplamente, vem a este Juízo e apresenta EMBARGOS
DO DEVEDOR então promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando, entre
outros argumentos, que a Certidão da Dívida Ativa- CDA não goza de liquidez e certeza,
não tendo sido respeitado o princípio constitucional da legalidade, quando não
c000ola0cionou às CDA´s, na execução fiscal fls 4-11, cópias dos processos
administrativos, fl.5, alega também que deixaram de ser considerados os pagamentos
do ISS no período de 01/2001 à 12/2005.
Já em sede de preliminar à fl. 6 alega a existência de vícios préprocessuais que culminam na nulidade do título por falta de certeza e liquidez, eivados
de vícios que os tornam nulos encampado pelo §3º do art. 273. Requerendo também a
extinção do crédito tributário, fl 08, embasado no 173 do CTN-Código Tributário
Nacional, considerando totalmente prescritos o lapso temporal qüinqüenal anteriores ao
ajuizamento da ação.
Defende que o serviço bancário é uma atividade – meio, razão pela qual
não cabe a incidência do referido imposto, ressaltando ser a cobrança ilegítima,
configurando assim, sua bitributação, uma vez que o imposto somente incidiria sobre
receitas que tiverem origem em prestação de serviços, previstos em Lei Complementar,
como não há previsão legal para tal cobrança o próprio Auto de Infração- AI e a
conseqüente CDA estão eivados de ilegalidade, tendo assim suas receitas tributadas
indevidamente, fls.18-20.
Defende não ser possível a tributação dos serviços bancários não
previstos pela Lista de Serviços fixada pelo Dec-lei nº 406/68, legislação vigente à época
da suposta irregularidade, sendo igualmente indevida a atualização monetária por falta
de disposição legal, portanto, incabível a cobrança simultânea de Juros com base na
taxa selic, além de outros excessos e abusos, fixando a impossibilidade da interpretação
analógica e extensiva da mencionada Lista de Serviços, para, finalmente, solicitar seja
decretada a anulação in totum do débito oriundo dos autos de infração que geraram a
execução fiscal e a conseqüente extinção deste processo executivo, com exclusão dos
débitos da Dívida Ativa e de quaisquer cadastro de inadimplência, reconhecendo-se,

como arremate final, na possibilidade de não ser declaração a ilicitude da execução
fiscal, que se reconheça a ilegalidade da utilização da taxa selic.
É que retiro das fls. 03 a 21.

Na impugnação de fls. 38 à 43, a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL rebateu
ponto por ponto a pretensão articulada, observando que o Banco embargante impugnou
as infrações que embasam a execução, mas sem êxito, dada a fragilidade dos
argumentos que apresentou na esfera administrativa, oportunidade em que reforça a
autonomia municipal para legislar dentro dos limites constitucionais e sustenta a
legalidade do lançamento fiscal, bem como a inocorrência de bitributação e a
possibilidade da correção monetária, juntando jurisprudência aplicável à espécie,
solicitando, por fim, a improcedência dos embargos.
Em seguida, a embargante apresentou réplica, afastando todos os
argumentos da defesa (fls.136/198) e o Ministério Público, instando a se manifestar no
presente feito, apresentou parecer (fls.199/205).
Houve depósito judicial do tributo discutido as fls. 22-23, da execução
fiscal, na forma do art. 151, II, do CTN, portanto, suspenso a exigibilidade do crédito
pelo depósito do seu montante integral.
Os embargos foram tempestivos, considerado seu ingresso e distribuição,
como assim os declaro.
É o relatório. Decido.
Diretamente ao mérito, sem preliminares erguidas, devo examinar o
ponto fundamental deste dissídio, determinando a correta interpretação da Lista de
Serviços do Decreto-lei nº 406/68, para fins de incidência do ISS junto as instituições
bancárias. Noutras palavras, pretendem a Embargante e a Embargada saber, por nosso
intermédio, qual a melhor hermenêutica que se deve oferecer à Lista de Serviço. Se a
interpretação dada será restritiva, analógica ou ampliativa?
O entendimento tradicional propugna pela estreita legalidade do tipo
fechada. Como o Decreto-lei foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
podemos concluir, com fez o Embargante, que obedecer as normas contidas naquela
norma seria satisfazer o próprio diploma constitucional e, por sua vez, cumprir ao que
aduzem os preceitos maiores, de sorte que a falta de observância dos ditames
preconizados pelo referido Decreto-lei age em contraposição a Lei Maior, configurando
ação ilícita.
Mesmo os juristas mais antigos que defendiam a tipicidade tributária no
tocante a Lista de Serviços a modo do Direito Penal (nullum crimen sine lege stricta),
entendiam, por sua vez, “que toda e qualquer interpretação de serviço que não esteja
mencionada explicitamente, nos sessenta e sete itens da lista federal poderá ser
inserida na legislação municipal, dado ao caráter exemplificativo que se reveste e a
natureza complexa do tributo, considerando que, com o correr dos tempos, fatalmente
surgirão outras atividades mais avançadas que, à época da feitura da lei, não havia
possibilidade de se prever” (Luiz Augusto Irineu Flórido, Curso de Direito Tributário,

1986, p. 157).
É o caso dos autos.
O fato é que o legislador nacional, por meio dos Decreto-leis nº 406/68 e
834/69, além da Lei Complementar n° 56/87, tentou racionalizar o tributo municipal a
fim de melhor orientar as capitais e as cidades brasileiras, mas, por mais meritória e
louváveis as intenções, haveria limites, posto que uma simples listagem não poderia
enumerar todas as atividades presentes e futuras nas quais recairia o ISS. Como ensinou,
a propósito, o saudoso Desembargador Wilton Machado Carneiro, quando titular da 2ª
Vara das Execuções Fiscais e Crimes Contra a Ordem tributária: “aceitar a pura
interpretação literal das atividades enumeradas pelo legislador condicionaria o
engessamento do ordenamento jurídico”, posto que “a norma é fruto das relações
sociais experimentadas no momento de sua elaboração, entretanto, assume contornos
peculiares na ocasião de sua operacionalização em função de diversas variáveis, tais
como o tempo e o espaço, eis que a vida não é estática e seu dinamismo atribui sentidos
diferentes a um mesmo símbolo” (Sentença nos Embargos do Devedor sob o nº
2006.00129451-2, figurando, como partes, o Banco Bradesco e a Fazenda Pública
Municipal).
Retorno ao caso dos autos.
No que respeita a taxatividade da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar nº 56/87, há realmente um entendimento pacífico de que a enumeração
dos serviços sobre os quais incidem ISS é restritiva, aliás, sedimentado durante anos.
Ocorre que essa posição não constitui uma máxima absoluta, uma vez que este mesmo
diploma abre a expressões do tipo “outros serviços correlatos da cobrança ou
recebimento”, como se lê na lista n° 95, aliás, como coloca entre parêntesis o mesmo
diploma, “item que abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central”.
Nesta direção apontada, o legislador, claramente, acrescentou esta
espécie de “dique” para também abarca serviços que, apesar de congeneres e
semelhantes em sua natureza, não estavam expressos ou pelo menos indicados. “É
impossível ao legislador prever, em uma listagem, a imensa gama de novos serviços que
surgem a todo momento. O setor terciário da economia” – acrescento, setor de serviços
do faz parte a Embargante – “é, inequivocamente, o de maior crescimento” (Walter
Gaspar, ISS Teoria e Prática, 1995, p. 25).
Por isso, a partir deste “dique”, os tribunais superiores vêm suavizando a
interpretação mais literal, chegando mesmo, em alguns serviços bancários, a aceitar a
utilização da interpretação analógica sobre a lista de serviços sujeitos a imposição do
ISS. Daí, respondendo a indagação levantada no início, a interpretação dada tem sido
analógica ou ampliativa.
Destaco agora a jurisprudência.
O STJ, sobre o tema em exame, tem se manifestado em diversas
oportunidades:

TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência
desta Corte sedimentou-se no sentido de que a lista de serviços

anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS
sobre serviços bancários, é taxativa, mas não veda a
interpretação extensiva, sendo irrelevante a denominação
atribuída. 2. Matéria pacificada no julgamento do REsp
1.111.234/PR, desta relatora, Primeira Seção, julgado em
23/09/2009, D dle 08/10/2009), sob o rito do art. 543-C do
CPC. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no Ag
1Í28756 / SP. Rei. Ministra ELIANA CALMON, J. em
24/11/2009).
TRIBUTÁRIO. ISSQN. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NATUREZA DAS ATIVIDADES.
SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "B". FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. Embora taxativa em sua
enumeração, a Lista de Serviços admite interpretação
extensiva, dentro de cada item, para permitir a incidência
do ISS sobre serviços correlatos àqueles previstos
expressamente. Precedentes. 2. "Para se averiguar o
enquadramento das atividades desempenhadas pela ora
recorrente na relação inscrita nos arts. 95 e 96 da lista
anexa à Lei Complementar n° 56/87 seria indispensável a
incursão na seara fático-probatória, em especial porque o
aresto nem sequer digressiona acerca dos referidos
serviços, tratando-os genericamente. Aplicação da Súmula
7/STJ. 3. Pela alínea "b", o recorrente não cuidou em
explicar de forma pormenorizada como a Corte de origem
teria julgado válido ato de governo local contestado em
face de lei federal, limitando-se a realizar algumas
singelas considerações sobre a incompatibilidade entre
o lançamento fiscal e a LC n° 56/87, da qual nem sequer
indicou o dispositivo legal supostamente infringido.
Incidência da Súmula 284/STF. 4. Enquanto o acórdão
paradigma afasta a incidência do ISS mediante a detida
análise da natureza das atividades desempenhadas, o
julgado recorrido trata genericamente dos serviços
prestados pelo ora recorrente, o que não só inviabiliza o
confronto dos acórdãos, como também atrai a aplicação
da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
a
(STJ. 2 T. AgRg no REsp 984.878/RJ. Rei. Ministro CASTRO
MEIRA. DJ 17.12.2007).
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
(ISSQN). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO QUE
GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. DL 406/68. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA PELA
LC 56/87. INTERPRETAÇÃO AMPLA E ANALÓGICA. INCIDÊNCIA
NAS CONTAS "TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE",
"TAXA DE MANUTENÇÃO DE POUPANÇA", "TAXA DE
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA", "OUTROS
SERVIÇOS" E "OPERAÇÕES ATIVAS". LEGALIDADE DA
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÁXIMA DE 5% (CINCO POR CENTO)
PREVISTA PELA LC N° 100/99 ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
o
1. A Certidão de Dívida Ativa, conforme artigo 3 da Lei

n°.6.830/80, goza da presunção de certeza e liquidez,
somente sendo ilidida por prova inequívoca. 2.
Consoante iterativa jurisprudência desta corte, a lista de
serviços anexa ao DL 406/68 pela LC 56/87. sobre os
quais incide o ISSQN é taxativa, embora comporte
interpretação ampla e analógica. Irrelevante o nome dado
pelo contribuinte ao serviço, importando de fato a
natureza do serviço efetivamente prestado. 3. Sobre as
rubricas "Taxa de .Manutenção de Conta Corrente", "Taxa
de Manutenção de Poupança", "Taxa de Manutenção de
Conta Corrente Ativa", "Outros Serviços" e "Operações
Ativas", incide o ISSQN por caracterizarem prestação de
serviços. 4. Legalidade da aplicação da alíquota máxima de
5% (cinco por cento) às instituições financeiras, pois a Lei
Complementar n° 100/99 tratou do tributo como um todo,
o
conforme atribuição concedida pelo art. 156, § 3 , I, da
Constituição Federal. Recurso parcialmente provido. (TJa
PR. Ap. Cível n° 379.178-6. Rei. Des . Vilma Régia Ramos
de Rezende.

Não é, portanto, inadmissível a tributação dos serviços bancários
realizados pelo município, nem indevidas as respectivas cobranças, muito menos ocorreu
bitributação, além do fato de que as correções não constituem um plus, mas,
precisamente, formas de indenizar, no sentido de corrigir o dinheiro em face da natural
demora processual.
Fixado essas premissas, não vislumbro qualquer chance de êxito no
sentido de fulminar os títulos que embasaram a execução atacada pelos presentes
embargos. Daí, as CDAs 6299 e 6300, com os seus valores respectivos, permanecem
hígidos, portanto, certos e líquidos. Esta presunção de certeza e de liquidez conferida
aos títulos (CDAs) decorrem da fé pública que os entes fazendários possuem e imprimem
na certidão, documento que representa o espelho da inscrição, do débito, do
lançamento ou da autuação, portanto, um instrumento extra-judicial suficiente e
adequado para a instauração de uma ação de execução fiscal.
Prossigam-se na Execução Fiscal.
Em face do exposto, julgo improcedente os presentes embargos,
condenado o Banco Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários de
advogado no percentual de 10% sobre o valor da causa, por imperativo de direito e
justiça.
P.R.I
Após o trânsito, seja arquivado e excluído do sistema.
Fortaleza, 14 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
PROCESSO(S) Nº(S): 2000.0132.1914-7/0
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO (A):. FRANCISCO NONATO DE SOUSA MOREIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO IRRISÓRIO AUTORIZA
COBRANÇA ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL
Nº 13.569/2004. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL E ECONÔMICO.
Historiam os autos que a Fazenda Pública Estadual, com base em título
executivo, representativo de débito fiscal, regularmente inscrito na dívida ativa,
lançado e definitivamente constituído como crédito tributário, vem ao Judiciário local e,
por intermédio de sua douta Procuradoria, promove a presente Ação de Execução contra
o devedor acima nomeado.
Apesar das diligências encetadas, não foram localizados bens do devedor
susceptíveis de penhora.
À vista do extrato que repousa às fls. 49, infere-se que o valor atualizado
da dívida, importa em R$ 4.287,08 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e oito
centavos).
É breve relatório.
A Lei nº 13.569, de 30 de dezembro de 2004, autorizou a Fazenda Pública
Estadual a requerer suspensão das execuções fiscais cujas dívidas fossem inferiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), objetivando promover cobrança administrativa. De efeito,
vários processos foram suspensos nesta Vara especializada.
Todavia, a rigor, nas execuções fiscais cujos débitos sejam inferiores
àqueles estabelecidos por lei, por várias razões de bom senso e boa lógica, não devem
ser cobrados pelo Judiciário, não só porque não traz resultados úteis, como também
implica em prática bastante onerosa, levando-se em consideração o custo operacional da
própria cobrança.
Noutras palavras: ação de cobrar débitos tributários pequenos, envolvendo
a burocracia do judiciário, funcionários públicos, papéis e serviços, além dos oficiais de
justiça, revela-se muito mais custosa do que o próprio débito. E esta realidade já teve
desapreço e reprimenda pela jurisprudência nacional. A propósito o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, decidiu que “Inexiste interesse processual na execução de quantia
de significância mínima, a demandar despesas consideravelmente superiores ao crédito
pretendido”. (AC. Nº 119.235-0/MG, 2ª Turma, DJ 4.12.95, p. 83.991).
Aliás a referida Lei Estadual é muito clara neste aspecto. Diz que “os
créditos de natureza tributária ou não, inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), serão
objeto de simples cobrança administrativa” (art. 2º). Nesta linha, o espírito do diploma
é justamente este: livrar o Judiciário desta tarefa onerosa, devendo os pequenos valores
ser cobrados na esfera administrativa, “por simples cobrança”.
Acontece que o § 2º do Art. 2º da citada Lei, faz referência à suspensão

processual que deverá ser pedida pela Procuradoria Estadual. Eis, então, a antinomia: a
Lei determina que débitos inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sejam cobrados
administrativamente, ou seja, na repartição competente, mas não exclui aqueles que já
estão sendo cobrados pela Justiça. Isso quer dizer que apenas os novos débitos dentro
desta escala deixarão de ser executados, o que não me parece certo e justo.
Por outro lado, não estipula o prazo para viabilizar a suspensão. Como não
pode – e nem deve – existir ações eternas, creio que o Judiciário não deve assumir este
ônus incompreensível, nem ficar refém de uma massa processual de débitos pequenos,
representados em ações sem nenhum resultado prático em termos de pagamento ou
constrição de bens, apenas porque é conveniente à Fazenda Estadual manter este liame
ou privilégio processual. E o mais importante: significativa parcela dessas ações dizem
respeito a empresas já “baixadas de ofício” pelo Fisco Estadual, ou seja, excluídas do
sistema de dados da Sefaz/Ce, porquanto inativas há anos. Como, então, prosseguir
nesta execução fiscal, ante a impossibilidade de localizar o devedor ou seus bens? Daí,
com precisão, resta configurada a falta de interesse processual e econômico da
exeqüente.
Do ponto de vista constitucional, o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido de que as decisões, que, em sede de execução fiscal, julgam
extinto o respectivo processo, por ausência de interesse de agir, revelada pela
insignificância ou pela expressão econômica do valor da dívida ativa em cobrança, não
transgridem os postulados da igualdade e da inafastabilidade do controle jurisdicional,
previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente. (RE nº 252.965/SP – 2ª
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29/09/2000, p. 98).
Aqui, fazemos um destaque: não é uma questão de diminuir o raio de
atuação da Fazenda Pública, nem uma questão de tempo, mas a aplicação do Princípio
da Insignificância.
Em face do exposto, por falta de interesse processual e econômico, julgo
extinto o presente feito processual, sem resolução de mérito, com esteio nos art. 267,
VI, do CPC, permanecendo ativo o débito, o nome do devedor e/ou seus coresponsáveis, no CADINE, os quais inviabilizam quaisquer certidões negativas,
justamente para proporcionar a cobrança administrativa, atento ao verdadeiro espírito
da Lei nº 13.569/2004.
Desconstitua-se a penhora, se efetivada.
Sem custas processuais a pagar.
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
Fortaleza, 10 de março de 2009.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA
TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E
DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

PROCESSO Nº:

2008.0040.2592-6/0

TIPO DE AÇÃO:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

EMBARGANTE(S): ERIALDO FRANÇA DE ABREU
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SENTENÇA:
EMENTA: Execução Fiscal. Embargos do Devedor.
Ausência de garantia do juízo. Inadmissibilidade.
Inteligência do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80.
Aplicação subsidiária do CPC. Prevalência da LEF.
Obediência ao princípio da especialidade. Rejeição
liminar dos Embargos, à míngua de condição
específica da ação.
Vistos etc.
ERIALDO FRANÇA DE ABREU, qualificado nos autos, por intermédio de sua
mandatária judicial legalmente constituída, ajuíza Embargos incidentais à Execução
Fiscal nº. 2005.0029.3956-0, pela qual a Fazenda Pública do Município de Fortaleza exige
o pagamento da Dívida Ativa representada pela CDA nº 00019829.
Vieram-me os autos conclusos.
Examinando os pressupostos de admissibilidade da presente ação, cumpre,
de início, evidenciar, que de acordo com a regra expressa do art. 1º, da Lei
6.830/80(LEF), "a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta
Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil". (grifei).
Com efeito, "a observância subsidiária das regras gerais do processo de
conhecimento e das execuções postas no Código de Processo Civil somente tem
cabimento quando a Lei 6.830/80 não contiver previsão sobre o tema" (Maury Ângelo
Bottesini et. al., in Lei de Execução Fiscal Comentada e Anotada, p. 32).
A par dessa consideração inicial, agora cumpre lembrar que a referida Lei,
que rege a matéria, prevê, expressamente, em seu art. 16, §1º, como requisito de
admissibilidade dos embargos, a garantia do juízo, cujas modalidades de realização
encontram-se descritas no art. 9º do mesmo diploma legal.

Nesse ponto, é forçoso advertir que tal requisito não foi revogado pela nova
regra do Código de Processo Civil, disposta nos arts. 736 e 738, com redação alterada
pela Lei 11.382/2006, eis que, pelo princípio da especialidade, disciplinado no § 2º, do
art. 2º, da LICC, lei geral não revoga lei especial (specialis derrogat generalis).
Apenas para ilustrar, seguem transcritas ementas de acórdãos nos quais
foram julgados casos análogos, ocasião em que foi negada, com esteio no supra
mencionado preceito, a aplicabilidade da regra geral do CPC quando a matéria é regida
por legislação própria. Veja-se:
"EMENTA:

EXECUÇÃO

FISCAL

-

EMBARGOS

DE

DEVEDOR

-

NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - CONFLITO ENTRE
NORMAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. Por força do
§ 1º do artigo 16 da Lei 6.830/80, não são admissíveis embargos
do executado antes de garantida a execução. Pelo princípio da
especialidade, a norma de índole específica sempre será aplicada
em prejuízo daquela que foi editada para reger condutas de
ordem geral." (AC N° 1.0024.07.446960-2/001, Rel. Des. Edilson
Fernandes, DJ de 23.10.2007). Por tais considerações, nego
provimento ao recurso.
EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR - GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITO
DE PROCEDIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. - Regendo-se as execuções
fiscais por lei própria, inaplicável as novas regras do Código de
Processo Civil, em decorrência do princípio da especialidade. Em execução fiscal, não se admite o processamento dos
embargos do devedor sem a efetivação da penhora. (TJMG –
Apelação

Cível

nº

1.0024.07.446959-4/001,

Rel.

Des.

José

Domingues Ferreira Esteves, DJ 04/03/2008).
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL LEI Nº 11382-06. A suspensão da execução fiscal após o recebimento
da garantia do Juízo e dos embargos à execução aparentemente
sofreu alterações com a entrada em vigor da Lei nº 11382/06, que
modificou substancialmente o processo de execução. O que era

regra no processo executivo civil – a suspensão da execução –
passou a ser exceção, mesmo quando oferecidos embargos (art.
739-A). Somente cabe a sua suspensão se o executado atender às
disposições do § 1º do art. 739-A do CPC. Afere-se pela leitura da
Lei de Execução Fiscal que, com a garantia do Juízo e o
oferecimento de embargos à execução fiscal, se suspende a
execução. As regras do CPC hão de se aplicar de forma
subsidiária, preservando-se a especialidade que é inerente à Lei
de Execução Fiscal. Ademais, trouxe o Agravante ao presente
recurso cópia do Auto de Penhora para que houvesse a suspensão da
execução fiscal. Agravo de instrumento provido. (TRF-2ª Região.
Terceira Turma. AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 163342, Rel.
Desembargadora Federal TANIA HEINE, DJU – Data: 12/06/2008 –
Página:308).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.1. Antes da garantia
da execução, por penhora, não são admitidos os embargos à
execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei de Execuções
Fiscais

-

LEF

(Lei

6.830/1980).

2. Ausente

pressuposto

indispensável à propositura dos embargos à execução fiscal, ante
a falta da regular penhora de bens do devedor a garantir o
pagamento do débito, deve ser mantida a sentença que extinguiu
o processo, de acordo com o art. 16, § 1º, da LEF, - o que não
impede a nova interposição de embargos à execução, desde que
preenchidos os requisitos legais.3. A lei regente do recurso é a que
está em vigor na data da publicação da sentença ou decisão enunciado da Súmula 26/TRF1. 4. Apelação a que se nega
provimento. 4. Apelação a que se nega provimento. (TRF1, 8ª T., AC
nº 1997.37.00.006449-5/MA, Rel. Desembargadora Federal Maria do
Carmo Cardoso, e-DJF1, de 27/02/2009, p. 566).
Os destaques supra são deste julgador.
Portanto, regendo-se as execuções fiscais por lei própria, e, ainda, estando
em pleno vigor a norma do art. 16 da LEF, a qual estatui, de forma expressa, os

requisitos de procedibilidade dos embargos, não há como invocar a aplicação das regras
gerais do Código de Processo Civil, que, como alhures evidenciado, somente tem
aplicação suplementar, nos feitos executivos, quando omissa a Lei 6.830/80.
Isto posto, e considerando que o executado, ora embargante, não efetuou a
garantia da execução fiscal correlata, rejeito liminarmente os presentes embargos,
com fundamento no art. 16, § 1º, da LEF, e no princípio da especialidade, à míngua de
condição específica da ação.
P.R.I.
Translade-se cópia desta para o processo principal.
Após as formalidades legais, desapensem-se os autos e arquivem-se,
procedendo-se às baixas de estilo.
Fortaleza, 2 de julho de 2009.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB O Nº: 2000.0078.5639-4/0(antigo
53.02.58941-9)
EMBARGANTE: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
EMBARGADO(A): FANZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SENTENÇA:
Vistos etc...
6. Ementa
Embargos do Devedor. Auto de Infração. Multa.
Alegação de inconsistência do procedimento
fiscalizatório e improcedência da Execução Fiscal.
Falta de provas. Ausência do Alvará de Localização
e Funcionamento. Desobediência à legislação
municipal (Lei nº 5.530/81). Configurada.
Intervenção do Ministério Público e juntada do
processo administrativo fiscal. Desnecessidade.
Improcedência dos Embargos.
2. Relatório

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente
qualificada na inicial, por intermédio de advogado constituído, oferece os presentes
Embargos incidentais à Execução Fiscal nº 2000.0078.5636-0/0, proposta pela Fazenda
Pública do Município de Fortaleza.
Inicial às fls. 3/5, acompanhada dos documentos de fls. 6/30.
Alega que a referida ação executiva não procede, porque se baseia em
procedimento fiscalizatório desprovido de consistência.
Esclarece que o “Fiscal de Higiene” do município esteve na sua filial local
em data de 26 de julho de 1985, ocasião em que, com fundamento no disposto nos arts.
704 e 723 da Lei nº 5.530/81 (Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza) e
art. 3º do Decreto Estadual nº 16.494/84, lavrou o “Termo de Intimação”, o qual atesta,
inclusive, a apresentação do Alvará de Localização Sanitária (nº 2038, de 24/5/1985),
todavia, exigiu que fossem exibidas as Carteiras de Saúde dos funcionários, no prazo de
30 (trinta) dias.
Nesse sentido, sustenta que não está submetida às normas legais acima
mencionadas, mas à legislação federal de que trata a Norma Complementar nº
18/Dr.T.R., do Ministério dos Transportes (fls. 11/26), daí porque exibiu Certificado de
Aptidão em Exames Psicotécnicos e Sanidade Física e Mental de seus funcionários, e não
Carteira de Saúde.
Em vista disso, garante que não infringiu os dispositivos de lei invocados
pelo fiscal para consubstanciar o auto de infração, posto que durante a fiscalização
apresentou os Alvarás de Autorização Sanitária e o de Localização.
Argumenta, também, que mesmo se não tivesse exibido os documentos que
atestam a condição de sanidade física e mental de seus empregados, ainda assim não
transgrediu o art. 723 do Código de Posturas, pois não exerce as atividades que ele
refere, ou seja, manipulação, venda ou entrega de gêneros alimentícios, mas tãosomente realiza o transporte de pessoas e bagagens.
Ao final, requer a procedência dos embargos, julgando insubsistente o
“Auto de Penhora”, condenando a Fazenda Pública Municipal, ora embargada, no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
Por sua vez, mediante impugnação ofertada às fls. 32/34, a embargada
rebate os argumentos autorais sustentando que a autuação em tela obedeceu os ditames
legais pertinentes.
Afirma que o Auto de Infração em questão, de nº 3.159/85, trata
especificamente de licença de localização e funcionamento, e não de exibição de
carteiras de saúde das pessoas em atividade no estabelecimento da empresa executada.
Informa que sobre o auto de infração lavrado pela Secretaria de Saúde, a
empresa, ora embargante, tomou pleno conhecimento, porém, não ofertou defesa
administrativa, talvez porque não pretendesse recolher a multa que lhe fora aplicada
pelo setor de fiscalização do suso referido órgão público de saúde.

Para ilustrar, transcreveu in verbis artigos da Lei Municipal nº 5.530/81,
que versam sobre a matéria em debate neste feito.
Pede a improcedência dos embargos e a condenação da embargante nos
ônus sucumbenciais.
Instado a se manifestar, o Parquet emite parecer à fl. 35v, opinando pela
juntada do procedimento administrativo fiscal referente à autuação em tablado e, em
fls. 61, reitera a mesma providência e discorre acerca da desnecessidade de intervenção
do Ministério Público nas ações de execução fiscal.
Às fls. 58/59, a Fazenda Municipal acosta petição, ensejo que suscita
prejuízos ao Erário público devido a estagnação deste processo a partir do parecer
ministerial de fls. 35v, ou seja, há mais de 13 (treze) anos.

3. Fundamentação
Diretamente ao exame de mérito, cumpre constar que a demanda
embargatória não merece prosperar, visto que não se infere dos autos qualquer
elemento de prova capaz de infirmar a normalidade da ação fiscalizatória promovida
pela municipalidade no seu legítimo exercício do poder de polícia.
Aliás, não se pode olvidar, por oportuno, a presunção de legitimidade de
que se revestem os atos da Administração Pública no ordenamento jurídico pátrio.
Noutras palavras: até prova inequívoca em contrário a Administração Pública age em
estrita obediência a lei, frente o princípio da legalidade previsto na Carta Magna.
De efeito, é de se observar que permanecem hígidos os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, que embasa a execução fiscal
fustigada.
Em síntese: a despeito da alegar em seu prol, sem carrear prova alguma,
que o fiscal lhe exigiu a exibição de documentação diversa daquela que a lei prevê,
impõe-se admitir que, de fato, no ensejo da fiscalização, a empresa autuada, ora
embargante, na qualidade de prestadora de serviços não apresentou o competente
Alvará de Localização e Funcionamento, consoante determina o art. 704 da Lei
5.530/81.
Nesse diapasão vê-se que o embargante sujeita-se ao disposto no art. 333,
inciso I, do Código de Processo Civil, cujo texto reza que: “O ônus da prova incumbe: I.
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”
Interpretando-se o sentido dessa norma, sem maiores esforços intelectivos,
vê-se que à parte autora recai a incumbência e iniciativa da ação da prova, ou seja,
possui o encargo de produzir as provas para o julgamento do juiz.
Por sua vez, o juiz deve decidir segundo o princípio da persuasão racional,
isto é, com base no alegado e comprovado nos autos.

Sendo assim, os fatos constitutivos são aqueles afirmados na petição inicial
pelo autor, cabendo a ele prová-los, o que não se verificou na hipótese destes autos.
Em arremate, sobre o tema, convém trazer à colação a lição de Cândido
Rangel Dinamarco que em sua obra Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III, 2ª
Edição, p. 71, esclarece que: “Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma
das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as
decisões a serem proferidas no processo”.
Quanto à intervenção do òrgão ministerial nas ações de execução fiscal, em
verdade, é desnecessária, consoante verbera a Súmula nº 189 do Eg. Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido é a jurisprudência, ad litteram:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTIGO
527, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. SÚMULA 189/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
MONOCRATICAMENTE COM BASE NO § 1º-A, DO ARTIGO 557, DO CPC.
1. A presença de pessoa jurídica de Direito Público no litígio não
determina, por si só, a intervenção obrigatória do Ministério
Público, sendo certo que restam inconfundíveis o "interesse público"
com o interesse patrimonial da Fazenda Pública, veiculado em
execução fiscal, entendimento cristalizado na Súmula 189/STJ,
verbis: "É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas
execuções fiscais" (Precedentes do STJ: REsp 801.028/DF, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ
08.03.2007; e REsp 669.563/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, julgado em 12.04.2005, DJ 23.05.2005). 2. Outrossim, à luz
do artigo 527, do Codex Processual, não se revela obrigatória a
oitiva do Ministério Público nos casos de indeferimento ou negativa
de seguimento liminar do agravo de instrumento com fundamento
no artigo 557, do mesmo diploma legal. 3. Deveras, o mesmo
tratamento processual conferido à negativa liminar de seguimento
do agravo de instrumento deve ser dado ao provimento in limine do
aludido recurso, nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver
em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior,
razão pela qual se dessume a ausência de obrigatoriedade de
intimação prévia do parquet, em observância ao princípio da
celeridade processual. 4. Recurso especial do parquet estadual
desprovido. (STJ – 1ª Turma. REsp 824352/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, DJe 01/10/2008). (grifo nosso).
Por outro lado, no que tange a juntada de processo administrativo aos
presentes autos sugerida pelo representante do Ministério Público (fls. 35v e 61), há de
se convir que essa providência não é condição contributiva sine qua non ao julgamento
desta demanda. Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial revelado na
seguinte Ementa, ipsis litteris:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DA LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA. SÚMULA 07/STJ. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da persuasão racional ou
da livre convicção motivada do juiz, a teor do que dispõe o art. 131
do Código de Processo Civil, revela que ao magistrado cabe apreciar
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos. 2. Restando assentado pelo acórdão recorrido
a desnecessidade da produção de prova pericial, afigura-se
incontestável que o conhecimento do apelo extremo por meio das
razões expostas pelo agravante ensejaria o reexame fáticoprobatório da questão versada nos autos, o que é obstado na via
especial, em face da incidência do verbete sumular n.º 07 deste
Superior Tribunal de Justiça. (Precedente: AgRg no REsp 873.421/SP,
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 27.11.2006) 3. O
ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo
administrativo que deu origem à certidão de dívida ativa, sendo
suficiente a indicação, no título, do seu número. Isto por que,
cabendo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de liquidez e
certeza da CDA, poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das
peças daquele processo que entender pertinentes, obtidas junto à
repartição fiscal competente, na forma preconizada pelo art. 6.º, §
1º c/c art. 41 da Lei 6.830/80 (Precedente: REsp 718.034/PR, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 30.05.2005). 4. Inexiste
ofensa do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem,embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, mercê de o magistrado não estar obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão (Precedentes: REsp 396.699/RS, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 15.04.2002; AgRg no AG 420.383/PR, Rel.
Min. José Delgado, DJ 29.04.2002; Resp 385.173/MG, Rel. Min. Félix
Fischer, DJ 29.04.2002). 5. Agravo regimental desprovido.(STJ – 1ª
Turma. AgRg no Ag 750388/PR, Ministro LUIZ FUX, DJ 14/05/2007,
p. 252). (grifo nosso).
4. Decisão
Isto posto, julgo improcedentes os embargos ofertados, condenando o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, prosseguindo-se a execução fiscal
em seus ulteriores termos.
Transporte-se cópia desta sentença aos autos principais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Fortaleza/Ce, 11 de fevereiro de 2009.

Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3 VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
ª

PROC 2008.00397075-9/0
EMABARGOS A EXECUÇÃO
BANCO ITAU
FAZENDA PÚBLICA DO MUNCÍPIO
EMENTA: MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDENCIA.
1.Inexistência de mácula à ordem tributária na ação do
Fisco. O descumprimento de uma obrigação acessória
produz a incidência de sanção no modelo de multa.
1.1.Se a instituição bancária, de forma tempestiva, não
apresentou livros e documentos fiscais, quando solicitados
pela administração, logo incidiu em descumprimento de
um dever de contribuinte, ainda que isento ou submetido a
tratamento tributário diferenciado.
2.Tentativa de se eximir da responsabilidade. Restou
evidenciado que a instituição financeira quis descumprir a
lei, não apresentando o solicitado, mas esclarecendo por
carta sobre tal pedido.
2.1.Obstáculo a ação fiscal. Embaraço à fiscalização. Dever
e obrigação de conservar e apresentar livros e documentos
fiscais.
2.2.Desejo de descumprimento. Caracterização que escapa
ao Fisco o controle das razões desse agir.
2.3.Comando do art. 136 do CTN: salvo disposições de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou

do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
3.CDA hígida. Título líquido e certo. Débito não tributário,
mas regularmente inscrito, com os seus valores
respectivos. Presunção de certeza e de liquidez conferida
decorrem da fé pública que os entes fazendários possuem
e imprimem na certidão.Exigibilidade.
Prossigam-se na execução.
Vistos etc.
Pela representação profissional, BANCO ITAÚ S/A vem a este Juízo e
apresenta EMBARGOS À EXECUÇÃO nos autos da ação de cobrança que move contra si a
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL alegando, entre outros pontos, que foi autuada cuja
pretensão não merece prosperar, primeiramente, por que atendeu todas as intimações,
como comprovam correspondências, de sorte que não ocorreu recusa na apresentação
dos documentos e livros fiscais (fls.03/08).
Recebidos os embargos, a execução foi suspensa, seguro o juízo da
execução (fls.52).
Na seqüência, a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ao
aduzir da tempestividade, contesta a pretensão incidental em todos os pontos (fls.5761).
Finalmente, a instituição embargante oferece RÉPLICA e repisa toda
a argumentação (fls.63/64) .
O Ministério Público, por sua representação, acosta parecer, mas sem
examinar o mérito da questão (fls.68/69).
Matéria técnica, mas essencialmente de direito.
Relatei. Decido.
Literalmente,a embargante foi autuada pelo Fisco municipal, com
imposição de multas por infração à legislação tributária, porque se recusou a apresentar
livros e documentos fiscais, dentro de uma recusa ou infração que foi classificada como
embaraço a ação dos fiscais ou da própria fiscalização.
Direto ao mérito, não encontro, ao examinar os autos, nenhuma
mácula à ordem tributária. O descumprimento de uma obrigação acessória produz
legitimamente a incidência de sanção no modelo de multa. In causa, a instituição
bancária deveria apresentar, de forma tempestiva, documentos fiscais, mas não o fez,
recaindo em descumprimento de um dever de contribuinte, uma obrigação de sujeito
passivo, ainda que isento ou submetido a tratamento tributário diferenciado.
Conservar e apresentar, quando solicitado pelo fisco, livros e
documentos ou prestar esclarecimentos, também quando solicitados, é uma obrigação
ex lege. Por isso, no cumprimento dessas obrigações, devem ser observados os prazos e

as formas estabelecidas pela lei, pelo regulamento e demais atos, com o fim de facilitar
a fiscalização, lançamento e cobrança do imposto (art.80, e seus incisos, do Decreto
municipal n°11.591/2004).
Aqui, na situação desenhada nos autos, existiu de modo inequívoco o
fato gerador da obrigação acessória, inclusive, com capacidade de fazer surgir um título
extra-judicial. A propósito, diz o art. 115 do CTN:
“fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato
que não configure obrigação principal”.
Pela lei tributária, a obrigação principal tem por objeto
exclusivamente o recolhimento do tributo ou o pagamento da penalidade. Neste ponto,
na tentativa de afastar a penalidade, argumenta a Embargante que atendeu todas as
intimações por correspondência e, por isto, não se justifica a autuação sob a pecha de
recusa ou desobediência fiscal.
Pois bem: neste caso, cabe ao julgador sindicalizar os limites do
Poder de impor multas e, bem assim, investigar sobre a legalidade da autuação, por
intermédio de dois grandes critérios.
Primeiro: o mesmo fato não pode ser gerador de uma obrigação
principal e acessória, a um só tempo. Isso quer dizer, noutras palavras, que a multa por
obrigação instrumental é imposição autônoma, independente. Ela nasce, conforme a lei
que a descreve, desde o instante em que se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a realização dos efeitos, que lhe são próprios (art.116, I, CTN), nesta linha,
voltando para os autos, a multa seria uma tributação principal e incidente sobre
deveres instrumentais ou formais e não sobre deveres de pagamentos. Portanto, o fato
gerador não tem caráter econômico pois incide sobre uma obrigação de caráter formal,
mas o seu efeito tem essa conseqüência. Afinal, como leciona Baleeiro, amparado em
Jarach, nenhum país determina imposições tributárias “sobre fatos sem significação
econômica, como alguém ser estúpido ou inteligente, ter nariz greco ou aquilino, pernas
diretas ou tortas” (Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, Forense, p. 404)
Segundo: a razoabilidade exige que multa por descumprimento de
obrigação instrumental deve possuir base fixa, valor objetivo, claro e relacionado com a
própria infração. Noutros termos: a definição dessa obrigação há de constar expressa e
especificadamente, no sentido de exprimir quais as práticas e abstenções serão impostas
ao sujeito passivo, não podendo, de nenhuma maneira, ficar ao arbítrio da autoridade
fiscal.
A norma atacada -- Lei Municipal n°4.1144/72, art. 5° V e VI, art.44,
VI, com a redação da Lei Complementar n° 14/03 e Decreto n° 11.5191/04 , art. 80,
caput, inciso VIII e IX -- atende esses dois grandes critérios, primeiro desenhando
hipóteses que não guardam nenhuma similitude com a obrigação principal e segundo
pelo fato de fixar bases objetivas e relacionadas no âmbito particular da infração,
representando, na sua essência, uma sanção administrativa de forma coercitiva que
paira sobre a vontade do administrador, posto que é a lei que obriga o cumprimento de
outras leis, não exatamente o que desejam o Fisco e os seus agentes.
Isso por que, em Direito Tributário, a atividade é sempre vinculada e

não há o que se falar em subjetividade ou em muito menos na intenção do sujeito
passivo da obrigação fiscal. Portanto, o alegado “atendimento de todas as intimações
por correspondência” teria um propósito de afastar a culpa, firmando, ao seu modo, a
intenção pessoal de cumprir a obrigações, afastando, por conseguinte, a infração.
Porém, o que restou evidenciado é que a instituição financeira quis descumprir a lei, não
apresentando os livros mas esclarecendo sobre eles por carta, e esse desejo de
descumprimento ficou caracterizado, escapando ao Fisco o controle das razões desse
agir. Afinal, salvo disposições de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
Fixado essas premissas, não vislumbro qualquer chance de êxito no
sentido de fulminar o título que embasa a presente execução. Daí, a CDA 2008.006077,
título proveniente de débito não tributário, mas regularmente inscrito, com os seus
valores respectivos, permanece hígida, portanto, certo , líquido e exigível.
Esta presunção de certeza e de liquidez conferida aos títulos (CDAs), vale
dizer, decorre da fé pública que os entes fazendários possuem e imprimem na certidão,
documento que representa o espelho da inscrição, do débito, do lançamento ou da
autuação, portanto, um instrumento extra-judicial suficiente e adequado para a
instauração de uma ação de execução fiscal.
Prossigam-se na execução fiscal.
Em face do exposto, julgo improcedente os presentes embargos
condenando o Banco embargante ao pagamento de custas processuais e honorários de
advogado no percentual maior de 20% sobre o valor da causa, como indicado na inicial
dos embargos.
P. R. I.
Após trânsito, seja arquivado e excluído do sistema.
Fortaleza, 23 de abril de 2010.
Durval Aires Filho
Juiz de direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
SECRETARIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E
DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
PROCESSO Nº 2008.0015.5242-9/0
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA DE
FORTALEZA – AMC
EXECUTADO(A): JOSÉ IRAN RODRIGUES DE SOUSA
DECISÃO
Vistos, etc.
EMENTA: Execução Fiscal. Multa de trânsito. Exceção
de pré-executividade. Meio de defesa adequada.
Matéria de ordem pública. Alegação de carência de
ação da exequente em face da ilegitimidade passiva
decorrente da alienação do veículo que originou a
infração.
Transferência
de
propriedade
e
comunicação ao Detran/Ce não comprovadas.
Desobediência ao disposto no art. 134 do CTB. Coresponsabilidade
solidária
do
alienante.
Configurada. Pretensão indeferida.
JOSÉ IRAN RODRIGUES DE SOUSA, qualificado nos autos, intermediado por
Defensor Público Estadual, maneja Exceção de Pré-executividade às fls. 23/31, instruída
com os documentos de fls. 32/35.
O excipiente alega, em síntese, falta de interesse de agir da exequente,
ora excepta, sob o argumento de que não é sujeito passivo da relação processual neste
feito, pois a dívida em cobrança diz respeito a multas de trânsito cometidas pelo Sr.
“Raimundo”, pessoa que, aos 11 de abril de 2004, adquiriu o veículo envolvido nas
infrações, uma Moto JTA/SUZUKI KATANA 125 ano/modelo 1998/1998 de placas HWB
4689, cuja transferência de propriedade não foi providenciada pelo supramencionado
adquirente perante o DETRAN/CE.
Diz, ainda, que no mês de agosto de 2004, ao tomar conhecimento da
multa, registrou um BO - Boletim de Ocorrência (fl. 33) e cuidou de realizar o bloqueio
perante o DETRAN/CE.
Ao final pede: o acolhimento da exceção, para o fim de que seja a dívida
considerada inexistente e o respectivo processo extinto nos termos do art. 267, inc. VI,
do CPC, ou, não sendo dessa forma, que a execução seja suspensa devido à inexistência
de bens ou, em último hipótese, seja a dívida parcelada mediante acordo a ser
celebrado em audiência.
Ouvida, a excepta rebateu por inteiro a pretensão autoral, às fls. 36 usque
41, aduzindo, em ressunta, que: o excipiente usou inadequadamente a exceção de préexecutividade como meio para o exercício do contraditório, vez que na estreita via

desse incidente não é admissível dilação probatória; o peticionante não apresenta
provas de sua suposta ilegitimidade passiva, nem razões plausíveis que atestem a falta
de interesse de agir da exequente; de acordo com a informação extraída do Sistema
Integrado de Trânsito (fls. 42) o excipiente requereu os bloqueios codificados sob os nºs
21, 55 e 23, deixando, porém, de providenciar o de nº 08, por meio do qual se atesta a
venda e a transferência de propriedade do veículo, consoante exigência contida no art.
134 do CTB, estando, portanto, sujeito à responsabilização pelas infrações originárias do
sobredito automóvel; e, de acordo com o Código de Introdução ao Código Civil (DL. Nº
4.657/42) ninguém pode eximir-se de cumprir a lei, alegando desconhecê-la.
Requer o indeferimento da pretensão deduzida no incidente sub oculi.
É, no que importa, o relatório. Decido.
Preambularmente, há que se reconhecer a idoneidade da exceção de préexecutividade no caso concreto, ainda que não exista previsão legal desse meio de
defesa, sem adentrar, máxime, ao fato da consolidada jurisprudência dos nossos
tribunais que reconhecem sua legitimidade quando versa sobre matérias de ordem
pública, tais como às condições da ação e pressupostos processuais, que podem,
inclusive, serem reconhecidos ex officio pelo próprio Juiz. (v.g. STJ - REsp 818453/MG,
TJCE - Ag 2007.0011.4744-5/0).
Adentrando no cerne da controvérsia posto em juízo, é de se observar, sem
o menor esforço, que o excipiente não logrou êxito em sua pretensão, posto que não
apresentou nenhuma prova documental capaz de fornecer suporte legal às suas
alegações.
Com maior relevo - o excipiente não colacionou aos autos a documentação
relativa à transferência de propriedade do referido automóvel, nem à comunicação
dessa alienação ao DETRAN/CE.
Assim sendo, resulta inequívoco que o ex-proprietário desobedeceu à
disposição do art. 134 do CTB, cuja redação é a seguinte, in verbis:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até
a data da comunicação.”
Dessa forma, não estando devidamente comprovado nestes autos que o
alienante tenha comunicado ao órgão de trânsito a aludida transferência de propriedade
do veículo, no prazo adequado, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade solidária
quanto à dívida exequenda no presente feito, ainda que refira-se a fato gerador
posterior à tradição do referido bem.

A corroborar com o entendimento esposado, farta é a jurisprudência das
Cortes nacionais, da qual colho as seguintes Ementas, a título de ilustração, ad litteram:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ALIENANTE (ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXAME DE LEI LOCAL – DESCABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. 1. Incabível o exame de lei local em sede de
recurso especial. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Na interpretação
do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se
compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário,
antes de realizar no Detran a transferência, é mitigada. 3. Alienado
veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a
comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo
proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só
afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a
indicação do nome e endereço do novo adquirente. 4. Recurso
especial improvido. (STJ – 2ª Turma. REsp 722927/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, DJ 17/08/2006, p. 342).
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ORDINÁRIA - INOVAÇÃO EM SEDE
RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - IPVA E
MULTAS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AOS
ÓRGÃOS COMPETENTES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO
PROPRIETÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. 1. O exame das
questões levantadas pelas partes em sede de recurso de apelação
está limitado ao que já foi objeto do pedido, quando da propositura
da ação ou de sua contestação, sob pena de ofensa ao princípio do
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 2. Se o antigo
proprietário do veículo não comunica ao órgão de trânsito estadual
a sua transferência, face ao suposto negócio jurídico, ocorrido na
vigência do atual Código de Trânsito Brasileiro, responderá
solidariamente pelo pagamento dos impostos e multas sobre ele
incidentes. (TJMG 5ª Câmara Cível. Apelação N°
1.0114.07.079022-4/001 – Comarca de Ibirité, Relator Des.
Nepomuceno Silva, data da publicação: 06/03/2008).
Fiz os grifos supra.
Ex positis, restando incontroverso que o excipiente não tomou as
providências cabíveis, na forma e prazo previstos em lei, que atribui a sua falha um
ônus, qual seja, a responsabilidade solidária para com o novo proprietário do veículo em
tela, quanto à dívida exigida neste caderno processual, Indefiro a pretensão deduzida
na exceção de pré-executividade atravessada às fls. 23/35 e determino o
prosseguimento regular da execução nos seus ulteriores termos.
Sem ônus.
Intimem-se. Exp. necessários.
Fortaleza, 22 de junho de 2009.

Dr. Durval Aires Filho
Juiz de Direito Titular

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC. 2006.0029.6826-6/0
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER LTDA

Vistos etc.

MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, por sua representação
profissional, ambos devidamente qualificados, vem a este Juízo e apresenta Ação de
Embargos à Execução Fiscal que a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL maneja contra si,
alegando, entre outros pontos, que a Certidão da Dívida Ativa, documento que
fundamenta a cobrança ora embargada falta essência e idoneidade, e ele imanente,
para emprestar legitimidade ao feito, não podendo prosperar a Execução, nela
fundamentada, uma vez constatada a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, portanto, destacando que o auto de
infração é insubsistente pois fora lavrado sem motivos óbvios e justos e que a CDA
está eivada de vícios, não sento título hábil e idôneo.
É o que se retira da leitura das fls. 03/05 dos autos.
Na impugnação aos Embargos à Execução Fiscal, a Fazenda
Municipal destacou que a embargante em sua desesperada busca para fugir da sua
responsabilidade diz que o auto de infração é insubsistente e que a CDA está eivada
de vícios, esclarecendo que a empresa foi regularmente intimada do conteúdo da
infração em face do art. 15, da Lei 5530/81, estando o AI em conformidade com a
estrita legalidade, observando, mais ainda, que a empresa foi intimada a suspender o
fato gerador da notificação, ou seja, a continuidade da obra no fundo do prédio, sem
alvará, sendo, naquela oportunidade, advertida da aplicação de multas e demais
penalidades, momento em que, pela legislação, se ofereceu um prazo de dois dias,
inclusive, para comparecer ao Departamento de Fiscalização da SER II, para proceder
a regularização, embora não tenha se valido deste direito.

No plano do mérito, o Município pontua, a despeito de vícios e
defeitos formais do título executivo, ser o Autor o ônus da prova, de sorte que seria
obrigação da parte e não do magistrado instruir o processo com os documentos e
pressupostos da ação, não bastando alegar simplesmente, protestar por provas, fazer
remissão a elas, pois é necessário que fique comprovado de sorte a não gerar a
menor objeção, destacando doutrina e farta jurisprudência.
É o que retiro das fls. 19/25.
Intimado, a Embargantes apresenta petição de fls. 29. Antes duas
outras petições ingressam no processo às fls 27 e 28. E o Ministério Público apresenta
parecer ás Fls. 31/32.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, os fatos: construção do tipo obra de engenharia nos
fundos do prédio, sem autorização da administração municipal, portanto, sem alvará,
quando o construtor, no caso o Embargante, não toma as providencias de
regularidade, conforme a legislação que norteia o código de obra de postura.
No mérito, razão assiste à Exeqüente. Primeiro: tem-se a
execução fiscal baseada em títulos executivos sobre os quais se presumem certeza,
liquidez e exigibilidade, ainda que a presunção seja relativa, mas que essa
relatividade seja manifestada através de provas inequívocas, a cargos do executado,
como é caso, ou de terceiro, ou a quem aproveite. Segundo: estas certidões, estes
títulos, têm valor probante. Como pontifica o CTN, no seu art. 204: “a dívida ativa
regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de
prova pré-constituída”.
Vale salientar que esta presunção de certeza e de liquidez
conferida aos títulos (CDAs) decorrem da natural fé pública que os entes fazendários
possuem e imprimem na certidão, documento que representa o espelho da inscrição,
do débito, do lançamento ou da autuação, portanto, um instrumento extra-judicial
suficiente e adequado para a instauração de uma ação de execução fiscal.
A propósito, o artigo 3º. Da lei 6.830/80 estipula que a dívida
ativa goza da presunção de liquidez e certeza, não podendo se ilidida por simples
argumentos do devedor, in verbis:
Art. 3º- A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único – A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode se ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro,
a quem aproveite.
A grande questão é que, no caso em concreto, o executadoembarante não colacionou qualquer documento para comprovar seus pálidos
argumentos, tendo se limitado a afirmar que o procedimento administrativo que
gerou o crédito em execução seria supostamente nulo e que a certidão estava

viciada.
Ora, com esses argumentos, desta feita, não há sequer
possibilidade de analisar a pretensão do executado, eis que impera, definitivamente,
a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa regularmente inscrita.
Em face do exposto, julgo improcedente a presente ação
embargatória que MEREDIONAL CONVENÇÕES CENTER LTDA manejou contra a
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, condenado-a, com efeito, nas custas, se houver
remanescente, e honorários a base de seu mínimo.
PRI
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do
Grupo de Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a
Portaria n°492/2010.
Fortaleza, 13 de abril de 2010
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES
FISCAIS E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EXECUÇÃO FISCAL Nº 2007.0005.1977-2/0
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
EXECUTADO(A): HOSPITÁLIA DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS E
INFORMATIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - EPP
DECISÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Vistos, etc.
EMENTA: Execução Fiscal. Exceção de préexecutividade. Só será cabível se for verificada,

de plano, a possibilidade de insucesso da
execução, ou seja, se a ação já contiver um
defeito marcado pela improcedência. Ademais,
não será cabível a exceção em matérias que
demandem
desdobramento
comprobatório,
porquanto a prova do alegado deve estar préconstituída, do tipo “pret-a-portê”. Não
conhecimento.
HOSPITÁLIA DO BRASIL – PROCESSAMENTO DE DADOS E
INFORMATIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, por
conduto de advogado, maneja Exceção de Pré-executividade às fls. 7/18, acompanhada
dos documentos de fls. 19/24, insurgindo-se contra a Execução Fiscal em prelúdio.
Aduz, em síntese, que: a norma que instituiu o regime empresarial
SUPERSIMPLES, no ano de 2007, facultou aos optantes desse sistema o parcelamento de
dívidas tributárias ocorridas referentes contraídas a legislação do ituiu o novo regime
empresarial chamado SUPERSIMPLES, ccom o advento da lei que instituiu o chamado
SUPERSIMPLES (Lei nº ), desde 16 de abril de 2004 vendeu o veículo sobre o qual incidiu
a multa em cobrança, cuja transação foi registrada no Cartório do bairro Parangaba; a
multa já foi paga, pois foi objeto da negociação para a venda do referido automóvel,
porém, o primeiro comprador, que se comprometeu a efetuar o pagamento da mesma,
não o fez; o automóvel não se encontra mais em seu nome; é aposentado pela
Previdência Social e recebe apenas um salário mínimo e não tem bens a ofercer à
penhora.
Pede, alfim, que: o presente feito seja extinto, haja vista a existência
de vício do título executivo, fundado na “falta de detalhamento na multa administrativa
aplicada pelo DERT”; seja oficiado ao órgão de trânsito competente, a fim de apreender
o veículo em tablado de modo a compelir o atual proprietário ao pagamento da multa
exeqüenda.
Impugnando o incidente, às fls. 33-37, a Fazenda Pública exeqüente
rechaça a pretensão autoral em todos os seus termos, ressaltando, no ensejo, a omissão
do ora excipiente quanto à comunicação que lhe competia fazer ao órgão executivo de
trânsito acerca da realização da transferência do veículo à terceiro, consoante disciplina
o art. 134 do CTB.
Requer a improcedência da Exceção sub oculi e a condenação do
excipiente no pagamento das custas e honorários advocatícios.
É o breve relatório. Decido.
Antes de qualquer iniciativa, em todos os casos, devo observar a
pertinência desta pré-executividade no âmbito desta Vara e Secretaria, extraindo do
sistema jurídico a seguinte parametricidade: 1. só será cabível se for, de plano,
verificado a possibilidade de insucesso da execução. Noutras palavras: a ação de
execução, sendo ou não objeto da exceção, teria um destino marcado pela
improcedência; 2. não será cabível a pré-executividade em matérias que demandem
desdobramento comprobatório, ou seja, semelhantemente ao mandado de segurança, a
prova do alegado deve estar pré-constituída. Em melhores palavras: a prova do alegado
na exceção é do tipo “pret-a-portê”.
Fora destes dois critérios não há o que se falar em pré-executividade,

mas em executividade que só o devido processo legal viabilizará, com respostas jurídicas
adequadas ao caso concreto. Portanto, as exceções que se reproduzem nesta Vara
devem ser rechaçadas, eis que não possuem o amparo constitucional deduzidas ao bom
exame, ao ideal de boa vida (jurídica) que é, sem nenhum déficit de procedimento,
efetivar a justiça.
Discorrendo sobre o tema, HELDER MARTINEZ DAL COL, leciona:
“O juiz, atento aos preceitos processuais, somente deferirá o pedido
em objeção de não-executividade quando, de plano ou pela prova
sucinta produzida pelo demandado, vislumbrar a inexorável
improcedência da execução encetada. Havendo a mínima dúvida, ou
sendo a matéria afeta ao mérito da causa debendi, com possibilidade
de manutenção do título executivo ou reconhecimento da relação
jurídica que lhe deu origem, deverá, por prudência, reservar a
discussão da matéria para os competentes embargos.” (Artigo
publicado no Repertório IOB de Jurisprudência - maio/2000).
Na mesma trilha, segue a jurisprudência, in verbis:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Execução
fiscal. Estando as certidões da dívida ativa de acordo com os
requisitos previstos no art. 2º da Lei 6.830/80, persiste sua
executividade. Inadmissível, em sede de execução fiscal, exceção de
pré-executividade em que se argúem matérias cuja apuração dependa
de dilação probatória, a teor do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais.
Decisão confirmada.” (TJ-CE. Ag. de Instrumento nº 2000.05471-1, de
Fortaleza, julgamento em 9/4/2001).
“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO NA ORIGEM
DE QUE AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SÃO INSUFICIENTES. SÚMULA
7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível, em sede de execução
fiscal, exceção de pré-executividade nos casos em que o
reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas
pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação,
desde que não seja necessária dilação probatória. 2. Na hipótese dos
autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório,
concluiu que as provas constantes dos autos não são suficientes para
se verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da
execução fiscal. Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da
Súmula 7/STJ, avaliar se as provas pré-constituídas são suficientes ou
não para afastar a referida legitimidade. 3. Recurso especial
desprovido.” (STJ – 1ª Turma. REsp 658549/SP, Relatora Ministra
DENISE ARRUDA, DJ 31.05.2007, p. 330).
Em suma - no caso presente, a matéria fática trazida à lume demanda
dilação probatória, diligência incompatível com a natureza e a função da exceção de
pré-executividade. Desta mercê, vê-se, pois, inadequada a via processual eleita.
Isto posto, e ante os argumentos expendidos, não conheço da

Exceção de Pré-Executividade, e determino o prosseguimento regular da execução nos
seus ulteriores termos.
Cumpra-se, incontinenti, o despacho exarado em fl. 48.
Sem imposição de custas e honorários, ficando tudo a ser computado
na fixação geral da execução.
Intimem-se.
Fortaleza, 17 de junho de 2008.
DURVAL AIRES FILHO
JUIZ DIREITO

PROC.N°2006.00215983-0/0
Vistos etc.
Marcelo Antônio Dantas, por sua representação legal vem a juízo e
apresenta incidente de pré-executividade, argumentando, entre outros pontos, que a
execução está embasada em título ilíquido, incerto e inexigível, além do fato de que a
execução fiscal deveria vir encartado com o processo administrativo, momento em que
não foram atendidos o princípio da ampla defesa e contraditório, por não ter sido
oportunizado defesa em sede de processo administrativo, observando, finalmente, que
não poderia assumir co-responsabilidade em face de não ter exercido a gerência da
empresa executada, com uma participação simbólica na sociedade de apenas 1% do
capital e que possuía, na época, outro vínculo empregatício.
A Fazenda Estadual exeqüente, citada regularmente, opondo-se, a
oposição pré-processual garantiu, entre outros pontos, que a via não é adequada (do não
cabimento do meio processual utilizado); que o executado é realmente o coresponsável; que é desnecessário tanto o encarte do processo administrativo como o
conteúdo do auto de infração; e que, finalmente, é constitucional a aplicação de multas
e juros, trazendo a colação várias jurisprudências sobre a contestada aplicação.
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, admito a impugnação executória, manejada pela préexecutividade, antes da efetivação da penhora. Ainda que seja matéria de ordem
complexa, devo atender aos princípios do amplo acesso ao Judiciário e a ampla defesa,
bem como o contraditório e os recursos a ele inerentes, princípios alias lembrados pelo
executado.
Assim, certo de que o meio processual pode ser admitido, não posso
concordar com os argumentos de que o processo administrativo e o auto de infração
devem constar nos autos. A lei de execução indica apenas a CDA, como execução de
título extra-judicial, que, por determinação, deve trazer as informações da origem da

dívida então inscrita. Demais, não também admitir as oposições sobre as imposições de
correção e juros. Farta jurisprudência recomenda estas aplicações, sobretudo, para que
não se promova o enriquecimento ilícito ou sem causa.
Vejamos agora o que realmente interessa: a questão da coresponsabilidade da executada, diga-se, de passagem, sócio de uma organização que foi
encerrada irregularmente.
Ilustra bem um julgado, para se ter uma idéia do problema, acórdão em
agravo regimental, não provido, egresso do STJ, cujo relator figurou o Ministro José
Delgado a propósito de uma decisão anulatória de uma penhora que recaiu sobre
bem de um sócio, sem que se tenha comprovado a prática de atos que importem em
responsabilidade caracterizados como abusivos, excessivo ou ilegais:
“Tributário e Processo Civil. Agravo Regimental. Execução Fiscal.
Responsabilidade de Sócio-gerente. Limites do art. 135, III, do CTN.
Precedentes (...) 3- Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial
não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela
sociedade. A responsabilidade tributária imposta ao sócio-gerente,
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada
pelo dirigente. 4- Em qualquer espécie de sociedade comercial, é o
patrimônio social que responde sempre e integralmente pelas dívidas
sociais. O diretores não respondem pessoalmente pelas obrigações
contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para
com terceiro solidário e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos
atos praticados com violação do estatuto ou lei (...) 6- O simples
inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração ao contrato social
ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio
a esse título ou a título de infração legal. Inexistência da
responsabilidade tributária do ex-sócio. Precedentes desta Corte
Superior”( 1° Turma, unânime, AGRGAI 487.071, maio de 2003).
Outro
respeitável Acórdão, também egresso do STJ, disciplina a
responsabilidade tributária do ex-sócio:
“Tributário – Execução Fiscal – Responsabilidade Tributária – Sócio –
Ausência de Comprovação de Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao
Regulamento. Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade
do sócio não é objetiva. Para que surja a responsabilidade pessoal,
disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja comprovação de
que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto. Não havendo comprovação, não há como
a execução fiscal ser redirecionada para ele” (1° Turma, Unanime,
RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux, fevereiro de 2002.).
Acontece que nenhum destes modelos se aplicam ao caso que estamos
examinando por um detalhe substancial e muito importante: a empresa de que o
executado excipiente foi sócio não existe mais. E o pior: foi encerrada irregularmente.
Neste caso, não há o que se falar em infração legal, porque houve mesmo essa infração.

O próprio encerramento deve ser admitido pela Justiça como comprovação de
infringência à lei.
Nada mais acrescentar.
Em face do exposto, tendo em vista a doutrina e a jurisprudência e
todas as circunstâncias destes autos, hei por bem decidir pela IMPROCEDENTE da
presente pré-executividade, afastando a pretensão nela deduzida.
Prossiga-se na execução.
Fortaleza, 29 de agosto de 2009
Dr. Durval Aires Filho
juiz de direito
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proc. N° 2000.0089.3972-2/0
Vistos etc.
Pela representação legalmente constituída, SGREFEDO EDMILSON
PINHEIRO NETO vem a Juízo e apresenta EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE contra o
ESTADO DO CEARÁ alegando, entre outros pontos, inexistência de responsabilidade
solidária dos sócios pelos tributos de competência da SEFAZ e ilegitimidade passiva de
eventuais pretensos co-responsáveis, juntando farta jurisprudência (Fls.46/53).
Citada regularmente, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contesta a pretensão
pré-processual, alegando, antes de tudo, que a matéria articulada não poderá ser
apreciada em sede de exceção, vez que esta requer prova pré-constituída e que a
jurisprudência é firme a pacífica no sentido de que constando o nome dos coresponsáveis na CDA, independentemente de que tenha agido com excesso, infração à
lei ou ao estatuto social, presume-se sua responsabilidade, tendo o ônus de provar as
hipóteses do art. 135, do CTN (Fls.64/74).
Decido.
Preliminarmente, parece inviável a impugnação executória, manejada
pela pré-executividade, antes da efetivação da penhora, porque, o excipiente
deseja mudar estruturalmente todo o título executivo, para, ao fim, excluir o seu
nome e desonerar de qualquer responsabilidade.
Vejamos o que realmente interessa: a questão da co-responsabilidade do
excipiente. O Executado sustenta que o débito cobrado 2001/2002 não é
contemporâneo a sua época, ou seja, tal cobrança refere-se a um período que não
estava na administração da empresa, dentro de um quadro que jamais exerceu a
gerência da sociedade, razão pela qual não é o co-responsável tributário pelos

débitos da aludida empresa.
A tese, dentro de uma avaliação geral, poderia até socorrer a parte
autoral. Ilustra bem um julgado, para se ter uma idéia do problema, acórdão em
agravo regimental, não provido, egresso do STJ, cujo relator figurou o Ministro José
Delgado a propósito de uma decisão anulatória de uma penhora que recaiu sobre
bem de um sócio, sem que se tenha comprovado a prática de atos que importem em
responsabilidade caracterizados como abusivos, excessivo ou ilegais:
“Tributário e Processo Civil. Agravo Regimental. Execução Fiscal.
Responsabilidade de Sócio-gerente. Limites do art. 135, III, do CTN.
Precedentes (...) 3- Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial
não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela
sociedade. A responsabilidade tributária imposta ao sócio-gerente,
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada
pelo dirigente. 4- Em qualquer espécie de sociedade comercial, é o
patrimônio social que responde sempre e integralmente pelas dívidas
sociais. O diretores não respondem pessoalmente pelas obrigações
contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para
com terceiro solidário e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos
atos praticados com violação do estatuto ou lei (...) 6- O simples
inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração ao contrato social
ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio
a esse título ou a título de infração legal. Inexistência da
responsabilidade tributária do ex-sócio. Precedentes desta Corte
Superior”( 1° Turma, unânime, AGRGAI 487.071, maio de 2003).
Outro
respeitável Acórdão, também egresso do STJ, disciplina a
responsabilidade tributária do ex-sócio:
“Tributário – Execução Fiscal – Responsabilidade Tributária – Sócio –
Ausência de Comprovação de Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao
Regulamento. Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade
do sócio não é objetiva. Para que surja a responsabilidade pessoal,
disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja comprovação de
que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto. Não havendo comprovação, não há como
a execução fiscal ser redirecionada para ele” (1° Turma, Unanime,
RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux, fevereiro de 2002.).
Acontece que nenhum destes modelos se aplicam ao caso que estamos
examinando por um detalhe substancial e muito importante: o nome do excipiente
que consta no título. E, aí, gera um efeito de presunção de responsabilidade. Seria
uma temeridade jurídica desqualificar um título por simples despacho advindo de
um incidente processual. Ora, se há presunção de certeza, liquidez e exigibilidade,
há também presunção de responsabilidade.
Há ainda outro fato relevante: a empresa executada foi baixada de
ofício, ou seja, houve uma dissolução irregular. Portanto, a empresa de que o
executado excipiente foi sócio não existe mais. Neste caso, penso que não há o que

se falar em infração legal, porque houve mesmo essa infração. O próprio
encerramento deve ser admitido pela Justiça como comprovação de infringência à
lei.
Nada mais acrescentar.
Em face do exposto, tendo em vista a doutrina e a jurisprudência e
todas as circunstâncias destes autos, hei por bem decidir pela IMPROCEDENTE da
presente pré-executividade, afastando a pretensão nela deduzida.
Prossiga-se na execução.
Fortaleza, 29 de agosto de 2009
Dr. Durval Aires Filho
juiz de direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES
FISCAIS E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
PROCESSO Nº 2000.0095.9585-7/0
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADA: FLY S/A LINHAS AÉREAS.
DECISÃO

EMENTA: Execução Fiscal. Exceção de préexecutividade. Só será cabível se for verificada, de
plano, a possibilidade de insucesso da execução, ou
seja, se a ação já contiver um defeito marcado pela
improcedência. Ademais, não será cabível a
exceção
em
matérias
que
demandem
desdobramento comprobatório, porquanto a prova
do alegado deve estar pré-constituída, do tipo
“pret-a-portê”. Não conhecimento.

Vistos, etc.
EMERSON MUNIZ DE ALMEIDA, por conduto de advogado regularmente
constituído, maneja Exceção de Pré-executividade às fls. 10/25, acompanhada dos
documentos de fls. 26/52, insurgindo-se contra a Execução Fiscal supra epigrafada.
O excipiente aduz, em síntese, que: a exceção de pré-executividade é
veículo processual adequado ao caso concreto; é pessoa ilegítima para compor o pólo
passivo da ação, pois “NÃO É E NEM TÃO POUCO FOI SÓCIO, RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO/FISCAL E OU ADMINISTRADOR DA EXECUTADA FLY S/A”, mas tão-somente foi
procurador da referida empresa, cujos poderes estabelecidos em instrumento pública
com prazo de 120 dias, restringiam-se especificamente à abertura de uma congênere da
empresa aqui no Estado do Ceará, prazo esse que se exauriu antes da infração imputada;
o título executivo omite a forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei, implicando, assim, em ofensa ao disposto no art. 2º, § 5º, da Lei
6.830/80; a exequente não instruiu a ação executiva com o memorial descritivo do
débito, consoante prevê o art. 614, II, do CPC, prejudicando o exercício do
contraditório; a execução é nula nos termos do art. 618, I, do CPC, posto que o título
que a embasa padece de vícios que lhe desnatura a presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade; o valor da multa aplicada é excessiva, porque o Estado procedeu ao
cálculo de modo incorreto, ou seja, desconsiderou a UFIRCE que substituiu a UFIR a
partir de 01/01/2001, de acordo com a Lei 13.083/2000; é inaplicável a SELIC como taxa
de juros moratórios sobre débitos fiscais; e, existência de anatocismo nos juros cobrados
no título executivo.
Ao final o excipiente pede: que seja decretada sua ilegitimidade ad
causam e, consequentemente, excluído seu nome da relação processual deste feito e do
cadastro de inadimplentes da dívida ativa; que a ação executiva seja julgada extinta,
condenando, a exeqüente nas verbas sucumbenciais, sendo os honorários advocatícios na
base de 20% (vinte por cento) do valor da causa.
Em fls. 64/66, o excipiente retorna ao feito e, desta feita, assevera que
a Fazenda Estadual admitiu como verdadeiros os fatos articulados na vertente exceção,
vez que não a impugnou oportunamente, precluindo, assim, esse direito.
Diz que a Fazenda Estadual requereu a suspensão deste feito com base
na Lei Estadual nº 13.569/2004 (fl. 59), que dispõe sobre a cobrança administrativa de
dívidas ativas inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo o pedido foi acatado (fl.
61).

Salienta que a referida norma não determina o sobrestamento de
execuções fiscais de débitos nesse patamar de valor, mas a cobrança dos mesmos na
esfera administrativa, o que jamais ocorreu em relação ao débito perseguido nesta ação
executiva, não obstante a suspensão alhures referida e o decurso de mais de cinco
meses após o término do respectivo prazo, o que, no seu entender, configura falta de
interesse de agir do ente público credor.
Alfim, reitera o pedido de extinção do feito.
Ouvida, a Fazenda Pública exequente oferece impugnação em fls. 67/68,
onde rechaça a pretensão autoral em todos os seus termos, enfatizando a
impossibilidade de acolhimento da exceção visto que à apreciação dos fatos nela
alinhados prescinde de dilação probatória.
Pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade e da peça de fl.
64/66.
É, no que importa, o relatório. Decido.
Antes de qualquer iniciativa, em todos os casos, devo observar a
pertinência desta pré-executividade no âmbito desta Vara e Secretaria, extraindo do
sistema jurídico a seguinte parametricidade: 1. só será cabível se for, de plano,
verificado a possibilidade de insucesso da execução. Noutras palavras: a ação de
execução, sendo ou não objeto da exceção, teria um destino marcado pela
improcedência; 2. não será cabível a pré-executividade em matérias que demandem
desdobramento comprobatório, ou seja, semelhantemente ao mandado de segurança, a
prova do alegado deve estar pré-constituída. Em melhores palavras: a prova do alegado
na exceção é do tipo “pret-a-portê”.
Fora destes dois critérios não há o que se falar em pré-executividade,
mas em executividade que só o devido processo legal viabilizará, com respostas jurídicas
adequadas ao caso concreto. Portanto, as exceções que se reproduzem nesta Vara, à
exemplo da que ora se aprecia, devem ser rechaçadas, eis que não possuem o amparo
legal deduzidas ao bom exame, ao ideal de boa vida (jurídica) que é, sem nenhum
déficit de procedimento, efetivar a justiça.
A propósito desse tema, HELDER MARTINEZ DAL COL, leciona:
“O juiz, atento aos preceitos processuais, somente deferirá o
pedido em objeção de não-executividade quando, de plano ou pela
prova sucinta produzida pelo demandado, vislumbrar a inexorável
improcedência da execução encetada. Havendo a mínima dúvida,
ou sendo a matéria afeta ao mérito da causa debendi, com
possibilidade de manutenção do título executivo ou reconhecimento
da relação jurídica que lhe deu origem, deverá, por prudência,
reservar a discussão da matéria para os competentes embargos.”
(Artigo publicado no Repertório IOB de Jurisprudência - maio/2000).
Na mesma trilha, segue a jurisprudência, in verbis:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Execução
fiscal. Estando as certidões da dívida ativa de acordo com os
requisitos previstos no art. 2º da Lei 6.830/80, persiste sua

executividade. Inadmissível, em sede de execução fiscal, exceção
de pré-executividade em que se argúem matérias cuja apuração
dependa de dilação probatória, a teor do art. 16 da Lei de
Execuções Fiscais. Decisão confirmada.” (TJ-CE. Ag. de Instrumento
nº 2000.05471-1, de Fortaleza, julgamento em 9/4/2001).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO APENAS
QUANDO DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.1. É cabível, em sede de
execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos em que o
reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas
pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação,
desde que não seja necessária dilação probatória. 2. Na hipótese
dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fáticoprobatório, concluiu que as provas constantes dos autos eram
suficientes para se verificar, de plano, a ocorrência da prescrição.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ,
avaliar se as provas pré-constituídas são suficientes,ou não, para
ensejar o conhecimento da referida exceção de préexecutividade.3. À falta do indispensável prequestionamento, não
se conhece do recurso especial. São aplicáveis os princípios
estabelecidos nas Súmulas 282 e 356 do STF.4. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ – 1ª Turma.
REsp 826833/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ 09.04.2008, p. 1).
Os grifos são deste julgador.
Em suma - no caso presente, percebe-se carência probatória para a
apreciação ex officio. Desta mercê, vê-se, pois, inadequada a via processual eleita.
Isto posto, e ante os argumentos expendidos, não conheço da Exceção de
Pré-Executividade, e determino o prosseguimento regular da execução nos seus
ulteriores termos.
Sem imposição de custas e honorários, ficando tudo a ser computado na
fixação geral da execução.
Intimem-se.
Fortaleza, 16 de junho de 2009.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC Nº 2005.0015.8819-4/0
EMBARGOS DE TERCEIROS
CLÁUDIA BRAGA LEITÃO
ESTADO DO CEARÁ
EMBARGOS DE TERCEIROS. Ajuizada a execução fiscal contra sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, a penhora deve recair em
bens da empresa. Somente após a comprovação de que a organização
ou sociedade não tem mais bens para o adimplemento da obrigação é

que o processo pode ser manejado contra os sócios e não iniciar
preliminarmente contra eles. Redirecionamento da execução.
Cabimento. Legitimidade. Responsabilidade subsidiária. Benefício de
ordem. Todavia, o chamamento para a responsabilidade pessoal ou o
direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade pelos sócios, com
vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas, só será legal e
justo em decorrência de fato específico, previsto no art. 135, do CTN.
PROCEDENCIA.

Vistos etc
Historiam os autos que CLÁUDIA BRAGA LEITÃO, por intermédio de
profissional legalmente habilitado vem a este Juízo e apresenta Embargos de Terceiros
contra o ESTADO DO CEARÁ alegando, entre outros pontos, que, tendo vendido um
veículo de sua propriedade na cidade de Recife, descobriu que o dito automóvel estava
gravado com ônus de intransferibilidade, acontecendo, no entanto, não figurar nos
quadros da sociedade então executada desde 1996 e que, de conformidade com a
jurisprudência, a responsabilidade do sócio que se retira da sociedade, em relação às
dívidas fiscais contraídas por esta, somente se firma se aquele, no exercício da gerência
ou de outro cargo na empresa, abusou do poder ou infringiu a lei, o contrato social ou
estatutos, ou, ainda se a sociedade foi dissolvida irregularmente, posto que o mero
descumprimento da obrigação principal, desprovida de dolo ou fraude, é simples mora
da sociedade-devedora contribuinte (Fls.03/06)
Foi deferida a antecipação da tutela (Fls. 15/17).
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contesta a ação e argumenta: falta de
legitimidade para ação (a Embargante é parte no processo de execução) pois a
ilegitimidade ativa decorre de simples leitura do texto lega (art. 1046, CPC);
inexistência de prova do alegado de que teria deixado o quadro social da empresa
(Fls.23/25).
Na manifestação que apresenta contra a contestação, CLÁUDIA BRAGA
LEITÃO diz tratar-se de uma inverdade facilmente detectável pelos documentos inclusos,
não sendo a demanda executiva fiscal interposta contra os sócios, mas sim contra a
empresa e que não ficou configurada a hipótese do art. 135 do CTN, sendo indispensável
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do
terceiro pela dívida do executado, pois a simples falta de pagamento, por si só, nem em
tese, configura situação que acarreta a responsabilidade subsidiária.
Sobre a falta de prova, diz que de fato há uma carência na prova, mas
tal claudicação provém da entidade pública embargada, a quem competia a prova de
fato impeditivo do direito autoral, uma vez que este reside questão probatória plena e
passível do crivo do contraditório, sendo certo que o ente público não comprovou a
circunstância que lhe legitimaria a exceção de cobrança executiva dos sócios, nos exatos
termos do art.135 do CTN (Fls.28/30).
Foi juntada cópia da certidão narrando que a Embargante participou da
empresa entre os anos de 1996 a 1998 (Fls.42), mas o ESTADO DO CEARÁ contesta tal

documento por ser inverosímel diante da cópia do Contrato Social no 1º e 2º aditivos
(Fls.43).
O Ministério Público apresenta parecer, mas sem adentrar no mérito
(Fls.52/53).
Decido.
Devo inicialmente me reportar ao deferimento da antecipação da tutela,
então, deferida pela Juíza que antecedeu. De fato, ajuizada a execução fiscal contra
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a penhora deve recair em bens do
patrimônio da empresa. É somente após a comprovação de que a organização ou
sociedade não tem mais bens para o adimplemento da obrigação é que o processo pode
ser redirecionado contra os sócios, principalmente, aquele que gerenciou, ou gerencia, a
executada, como se observa do RESP N° 36.543-SP, relatado pelo eminente Ministro Ari
Pargendler.
Aliás, de uma forma geral, caso não existam bens da empresa, “em sendo
o sócio administrador da sociedade” será “possível o redirecionamento da execução”(Ac
70024672354, TJRS). “Redirecionamento da execução fiscal contra sócio administrador.
Cabimento. Legitimidade”(Ac 70022548051, TJRS). “Responsabilidade subsidiária.
Benefício de ordem. Princípio do actio nata”(Ac. 7001977105, TJRS).
Todavia, reforçando ao que já foi ligeiramente explanado, o chamamento
para a responsabilidade pessoal ou o direito que a Fazenda tem de substituir a sociedade
pelos sócios, noutros termos, o direito da “desconsideração da personalidade jurídica”,
com vistas ao alcance ao patrimônio das pessoas físicas, se melhor parecer, só será legal
e justo em decorrência de fato específico, previsto no art. 135, do CTN.
Não é o caso dos autos.
Assim, não possível ultrapassar a correta interpretação da norma jurídica,
passando a atribuir responsabilidade pessoal aos sócios da empresa pelo simples
inadimplemento do tributo. Definitivamente, redirecionamento de execução fiscal,
quando a única alegação foi a falta de pagamento do tributo, constitui hipótese não
prevista na lei tributária. A jurisprudência consolidada peremptoriamente afasta esta
possibilidade.
Definitivamente, a responsabilidade tributária do ex-sócio está bem
delimitada pela jurisprudência:
“Tributário – Execução Fiscal – Responsabilidade Tributária – Sócio –
Ausência de Comprovação de Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao
Regulamento. Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade
do sócio não é objetiva. Para que surja a responsabilidade pessoal,
disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja comprovação de
que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto. Não havendo comprovação, não há como
a execução fiscal ser redirecionada para ele” (1° Turma, Unanime,
RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux, fevereiro de 2002).

Em face do exposto, julgo procedentes os embargos ora examinados,
confirmando a antecipação da tutela, condenando ao Estado do Ceará nas custa
processuais, se remanescentes, e horários advocatícios sobre o valor da causa, um valor
atribuído simbolicamente, posto que se busca uma restirada de ônus de
intransferibilidade.
Prossigam-se na execução.
P.R.I
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo de
Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 19 de abril de 2010.
Durval Aires Filho
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 2007.0004.1714-7/0
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
EXECUTADO(A): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL - CAPEF

Vistos etc.
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL - CAPEF, devidamente qualificada nos autos e por seu advogado regularmente
constituído, oferece exceção de pré-executividade às fls. 6/14, objetivando a extinção
da presente execução por carência de ação da Fazenda Pública exequente.
Junta procuração e outros documentos às fls. 15/17v.
Afirma que não é parte legítima para responder pelo débito tributário
exigido neste feito, a título de IPTU dos exercícios de 2002 e 2003, visto que não é
proprietária do imóvel da matrícula nº 46.265 (fls. 17 e v), a que se refere a CDA que
embasa a presente execução fiscal (fl. 4), porquanto vendeu o referido bem para
Geraldo de Lima Gadelha Filho e sua mulher Francisca Laudecir Machado Gadelha,
através de escritura pública de compra e venda, datado de 28/12/1987.
Alega que, a despeito dessa alienação, contra si a Fazenda Pública
Municipal ajuizou a presente execução fiscal.
Sustenta que por não ser parte legítima para estar no pólo passivo deste
processo, padece o título executivo dos requisitos de certeza e exigibilidade.
Fluindo em suas razões, a excipiente discorre acerca da adequação da via
eleita ao caso concreto sub examine, haja vista tratar-se de pressupostos processuais e
de condições da ação, matérias de ordem pública, que podem ser apreciadas ex officio
pelo Magsitrado, não sendo, neste caso, necessário ao exercício de defesa, providenciar
previamente a garantia do juízo, nem o oferecimento de embargos.
Salienta que acaso esta execução fundada em título inexigível prossiga,
implicará em danos à sua imagem e agressão indevida ao seu patrimônio.
Buscando dar suporte aos seus argumentos a excipiente transcreve
intelecções doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes à matéria em foco.
Ao final, requer a extinção do deste feito sem resolução do mérito nos
termos do art. 267, VI, do CPC, ou, alternativamente, a sua exclusão da peticionante do
pólo passivo desta ação executiva.
Ouvida, a Fazenda Pública se manifestou às fls. 19/25, espancando a

pretensão autoral, em todos os seus termos, aduzindo, em síntese,
que: o uso da exceção de pré-executividade em matéria fiscal, é
restrita aos casos em que se busca ilidir os atributos do título
executivo previstos no art. 3º, caput, da Lei 6.830/80, apenas quando
os vícios apontados são de natureza formal e, desde que comprovados
por meio de provas pré-constituídas, em caso contrário, somente
possível a discussão da matéria em sede de embargos do devedor,
antes, porém, garantido o juízo; não procede a carência de ação que
lhe é imputada pela excipente, posto que esta utiliza-se de definição
inadequada aos atributos do título executivo (certeza, liquidez e
exigibilidade) com o escopo de destorcer o instituto da exceção de
pré-executividade; o contribuinte, ora excipiente, na qualidade de
proprietário, não cumpriu o dever de comunicar ao Fisco Municipal a
mutação proprietária, consoante dispõe o Art. 15 da Consolidação da
Legislação Tributária do Município de Fortaleza (CLTM).
Ao final, roga a exeqüente pela improcedência da pretensão incidental,
em todos os seus termos.
Para respaldar a sua manifestação, a Fazenda Pública reproduziu além
de dispositivos da CLTM, jurisprudências e posições doutrinárias, concernentes à matéria
em certame.
É o relato. Decido.
O incidente suscitado não constitui propriamente caso de extinção deste
processo, por carência de ação, mas, indubitavelmente, o redirecionamento da cobrança
referente ao imóvel que não mais pertence à excipiente, sendo, por isso, admissível a
sua insurgência através de exceção de pré-executividade, porquanto a matéria trazida à
lume – ilegitimidade passiva – é de ordem pública (CPC, art. 267, §
).
A propósito, a moderna doutrina vem tolerando a exceção de préexecutividade contra títulos executivos quando a decisão dependa de prova a encargo do
requerente, desde que o mesmo demonstre, de forma inequívoca, o óbice levantado ao
regular prosseguimento da execução.
A título de ilustração, vale transcrever:
“A exceção de pré-executividade pode manifestar-se com base em
simples petição, demonstrando a insuficiência da pretensão executória
com base nos elementos acostados pelo próprio exeqüente,
especialmente carência por defeito do título executivo. Nessa situação,
nenhuma questão probatória emergirá do debate. Entretanto, se for
necessária prova, só a documental é admitida.” (in Defesa sem Embargos
do Executado – Exceção de Pré-executividade, Alberto Caminã Moreira,
p. 44). (grifei).
Nesse passo, importa salientar que, em se tratando de execução fiscal, a
legislação prevê rito próprio, estabelecido na Lei n.º 6.830/80, o qual, em circunstância
tal, verificada a ilegitimidade do sujeito passivo, até a decisão de primeira instância,

não conduz à extinção do feito, mas faculta à Fazenda Pública exeqüente a substituição
da Certidão da Dívida Ativa, nos termos do art. 2º, § 8º, do referido diploma normativo,
excluindo do processo o alienante, e prosseguindo o feito em face da pessoa do
respectivo adquirente, consoante dispõe o art. 130, do CTN, quando operada a
transferência do imóvel, pela transcrição do respectivo título no registro imobiliário
competente, ex vi dos arts. 1.245, § 1º e 1.246 do Código Civil, como se verifica no em
tela.
Discorrendo sobre o tema, vejamos a doutrina do professor HELDER MARTINEZ DAL COL,
ad litteram:
“O juiz, atento aos preceitos processuais, somente deferirá o pedido
em objeção de não-executividade quando, de plano ou pela prova
sucinta produzida pelo demandado, vislumbrar a inexorável
improcedência da execução encetada. Havendo a mínima dúvida, ou
sendo a matéria afeta ao mérito da causa debendi, com possibilidade
de manutenção do título executivo ou reconhecimento da relação
jurídica que lhe deu origem, deverá, por prudência, reservar a
discussão da matéria para os competentes embargos.” (Artigo
publicado no Repertório IOB de Jurisprudência - maio/2000).
Da jurisprudência, colhem-se os seguintes julgados, in verbis:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Execução
fiscal. Estando as certidões da dívida ativa de acordo com os
requisitos previstos no art. 2º da Lei 6.830/80, persiste sua
executividade. Inadmissível, em sede de execução fiscal, exceção de
pré-executividade em que se argúem matérias cuja apuração dependa
de dilação probatória, a teor do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais.
Decisão confirmada.” (TJ-CE. Ag. de Instrumento nº 2000.05471-1, de
Fortaleza, julgamento em 9/4/2001).
“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO NA ORIGEM
DE QUE AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SÃO INSUFICIENTES. SÚMULA
7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível, em sede de execução
fiscal, exceção de pré-executividade nos casos em que o
reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas
pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação,
desde que não seja necessária dilação probatória. 2. Na hipótese dos
autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório,
concluiu que as provas constantes dos autos não são suficientes para
se verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da
execução fiscal. Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da
Súmula 7/STJ, avaliar se as provas pré-constituídas são suficientes ou
não para afastar a referida legitimidade. 3. Recurso especial
desprovido.” (STJ – 1ª Turma. REsp 658549/SP, Relatora Ministra
DENISE ARRUDA, DJ 31.05.2007, p. 330).

Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. É nula a certidão
de dívida ativa que abrange vários exercícios sem discriminar o
valor de cada um deles. 2. Havendo previsão legal de emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa até a decisão de primeira
instância, antes da extinção da ação por nulidade formal do título é
de ser assegurada ao exeqüente oportunidade para substituí-la.
Artigo 2°, § 8°, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 616 do CPC. Recurso
conhecido, em parte, e provido em parte (Apelação Cível nº
70009967332, Rel.ª Des.ª Maria Isabel de Azevedo Souza).
Apelação Cível - Execução Fiscal - IPTU - Transferência da
propriedade do imóvel - Possibilidade de redirecionamento da
execução - Necessidade de substituição da CDA - Recurso Provido. I
- Possível o redirecionamento da execução fiscal contra o
adquirente de imóvel com débitos de IPTU, na condição de sucessor
tributário, na forma do art. 130, caput do CTN, e ante o princípio
da economia processual. Contudo, mostra-se imprescindível a
substituição da CDA, com adequação do sujeito passivo, para
possibilitar o prosseguimento do feito com o redirecionamento
referido. Hipótese em que o Município requereu o redirecionamento
sem proceder à substituição da CDA. Intimação do Município para
substituir
a
CDA.
IV
Recurso
provido.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 3771/2006, 18ª VARA CÍVEL, Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe, Relator: DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO,
Julgado em 01/07/2008)
De outra banda não se pode olvidar que o imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) é propter rem, isto é, está ligado ao bem, de modo
que, em havendo transferência, o novo proprietário assume as obrigações tributárias
decorrentes do domínio, inclusive quanto às anteriores à alienação, pendentes de
pagamento.
Sendo assim, considerando que o imóvel foi adquirido pelo
Sr.
Em 199..... (fls......) e o IPTU exigido pelo Fisco Municipal refere-se aos
exercícios de 2002 e 2003, não há como, portanto, afastar a legitimidade do atual
proprietário para o pagamento do tributo executad.
Isto posto, como resultou suficientemente demonstrado que desde
11/03/1988 a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL - CAPEF não detém a propriedade do imóvel a que se refere o imposto exigido na
presente execução fiscal, DEFIRO a pretensão deduzida pela excipiente no petitório de
fls. 6/14, excluindo-a da relação processual, por reconhecimento da sua ilegitimidade
passiva, e determino a substituição da CDA respectiva, nos termos do art. 2º, § 8º da Lei
6.830/80(LEF), com a posterior citação do novo executado.

Sem ônus.
Regularize-se o tombo e a distribuição.
Intimem-se.
Fortaleza, 26 de novembro de 2008.

DURVAL AIRES FILHO
Juiz de Direito da 3ª Vara de Execuções
Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária

9° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROC. N° 2000.0109.5617-5/0
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATORIA
PARTES: JOSE SEBASTIAN MENDES SERRA
COORDENADOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO DE FORTALEZA
EMENTA:
Tributário. Ação Ordinária Declaratória. Ex-sócio que sofre restrição
pela inadimplência da empresa sem que tenha cometido abuso,
ilegalidade ou excesso. Impossibilidade. Lição da Jurisprudência do STJ:
“Responsabilidade Tributária –Sócio – Ausência de Comprovação de
Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao Regulamento. Pacificou-se no
E. STJ a tese de que a responsabilidade do sócio não é objetiva. Para
que surja a responsabilidade pessoal, disciplinada no art. 135 do CTN é
necessário que haja comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso
de mandato, ou infringiu a lei, o contrato social ou o estatuto (1°
Turma, Unanime, RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux). Procedência.
Declaração de que não é responsável, mas a empresa nos períodos
pretéritos em que se tornou inadimplente. Ônus sucumbenciais pelo
Estado.
VISTOS ETC.
Historiam os autos que JOSE SEBASTIÃO MENDES SERRA, por sua
representação legalmente constituída, vem a juízo e promove AÇÃO DECLARATORIA

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra O COORDENADOR DE NÚCLEO DE
COORDENAÇÃO DE FORTALEZA, NUCLEO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA, ESTADO DO
CEARÁ, alegando que em 31-05-94 foi registrado a empresa Alteza Transportes
Comercio e Representação Ltda, composta pelos sócios Júlio Cezar Silva Moreira, o
autor e Antônio Carlos Silva Moreira, mas em janeiro de 1997 ocorreu um aditivo e
retiram-se da sociedade Júlio Cezar e o autor, os quais transferiram suas cotas para
o sócio Antônio Carlos, Gilda Açucena Moreira e Antônio Carlos Açucena Moreira, e
que apesar de ter gerencia, o autor nunca participou desses atos, sendo sempre
exercido por Antônio Carlos Silva Moreira, sucedendo que, ao precisar de uma
certidão negativa, não obteve, sendo informado que seu nome estava inserido na
Dívida Ativa e no Cadastro dos Inadimplentes.
Não bostante ter procurado o Núcleo para informar a sua exclusão dos
quadros societários, a Fazenda aludiu a responsabilidade do autor quanto as
obrigações contraídas em nome da sociedade, mesmo que tais responsabilidade
tenham sido absorvidas exclusivamente pelo gestor Antônio Carlos Silva Moreira,
dizendo-se, de passagem, que está garantido isoladamente todas as obrigações da
empresa, que, aliás, continua em plena atividade , possuidora que é de um grande
acervo patrimonial e, aí, cita o art.133, do CTN, ilustrando a sucessão no
estabelecimento comercial e art. 10 do Decreto n° 3.708/1919, observando que o
contribuinte é a empresa e não o autor, o qual comparece como mero prestador de
capital, não tendo, finalmente, praticado nenhum ato de gestão.
É o que se lê das Fls02 a 06, juntamente com os contratos sociais e
aditivos.
Devidamente citado, o ESTADO DO CEARÁ, na pessoa de seu Procurador
Geral Adjunto, apresentou contestação (Fls.20, verso, certidão do mandado de
citação cumprido). E o autor, depois de anos de paralisia processual, informou que
tem interesse no prosseguimento do feito, inclusive, solicitando urgência no
julgamento no estado em que o processo se enconta (Fls.23).
Ouvido, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresenta parecer e opina pela
procedência parcial da ação (Fls.25/30).
É o relatório. Decido neste momento.
Realmente, mesmo sendo o Estado revel, não é possível aplicar a revelia
em todos as suas conseqüências nos termos do art. 320, do CPC. Diz a jurisprudência
de forma majoritária: “os efeitos da revelia não atingem ente público em virtude da
indisponibilidade dos direitos e deveres oriundos de relação de direito público”
(Ap.n° 588.007.401, TJSP, rel. Desembargador Galeno Lacerda).
Diretamente ao mérito, não vejo como, de alguma
forma,
responsabilizar o autor porque não há demonstração cabal de que tenha, na época
em que detinha poderes de gerência, agido com excesso de poderes, infração à lei
ou desatendido os estatutos da sociedade, da mesma forma que não sabemos se
agiu com dolo ou culpa em relação a inadimplência da empresa.
Nesta linha, só existirá responsabilidade fiscal dos sócios-gerentes
quando, rigorosamente, o inadimplemento das obrigações resultarem de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social ou estatuto.

Assim, nestes casos, é possível sustentar que as obrigações, pelas quais respondem
os sócios-gerentes, há de ser unicamente resultantes dos atos irregulares que
acabamos de examinar. Não basta, aliás, o mero inadimplemento das obrigações
tributárias para configurar a responsabilidade tributária preconizada pelo CTN.
Ilustra bem um julgado, acórdão em agravo regimental, não provido,
egresso do STJ, cujo relator figurou o Ministro José Delgado a propósito de uma
decisão anulatória de uma penhora que recaiu sobre bem de um sócio, sem que se
tenha comprovado a prática de atos que importem em responsabilidade
caracterizados como abusivos, excessivo ou ilegais. Vejamos um entrecho:
“Tributário e Processo Civil. Agravo Regimental. Execução Fiscal.
Responsabilidade de Sócio-gerente. Limites do art. 135, III, do CTN.
Precedentes (...) 3- Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial
não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela
sociedade. A responsabilidade tributária imposta ao sócio-gerente,
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada
pelo dirigente. 4- Em qualquer espécie de sociedade comercial, é o
patrimônio social que responde sempre e integralmente pelas dívidas
sociais. O diretores não respondem pessoalmente pelas obrigações
contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para
com terceiro solidário e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos
atos praticados com violação do estatuto ou lei (...) 6- O simples
inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração ao contrato social
ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio
a esse título ou a título de infração legal. Inexistência da
responsabilidade tributária do ex-sócio. Precedentes desta Corte
Superior”( 1° Turma, unânime, AGRGAI 487.071, maio de 2003).
Outro
respeitável Acórdão, também egresso do STJ, disciplina a
responsabilidade tributária do ex-sócio, semelhante ao caso que estamos a
examinar:
“Tributário – Execução Fiscal – Responsabilidade Tributária – Sócio –
Ausência de Comprovação de Excesso de Mandato. Infração à Lei ou ao
Regulamento. Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade
do sócio não é objetiva. Para que surja a responsabilidade pessoal,
disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja comprovação de
que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto. Não havendo comprovação, não há como
a execução fiscal ser redirecionada para ele” (1° Turma, Unanime,
RESP 332.082/Rj, rel. Min. Luiz Fux, fevereiro de 2002.)
Resta observar, finalmente, superado a realidade de que o ex-sócio e
autor não cometeu nenhum deslize ao teor do CTN -- não agiu com excesso, nem
infringiu a lei ou contrato -- que a sociedade comercial Alteza Transportes cujo
nome é Duqueza se encontra em pleno funcionamento, portanto, não se cogita em
falar de terminação da sociedade de forma irregular, sendo, também certo afirmar
que sua situação financeira e patrimonial é boa, pelo menos é o que revela a parte

autoral desta ação, sem nenhuma contestação.
Por conseqüência, o nome do autor não deve figurar no cadastro dos
inadimplentes, porque, não sendo o responsável pela inadimplência, mas a própria
empresa, esta restrição é considerada pela doutrina como sanção política, aliás, um
comportamento condenado por todos os tribunais superiores do país, ainda que o
Estado, por suas secretarias fazendárias, teime em adotá-lo como forma de pressão
ao pagamento tributário.
Esse comportamento, por sinal, se insere na famigerada “sanções
políticas” cujas Súmulas n°s 70, 323 e 547, do Supremo tribunal Federal, repelem
com veemência, reputando tais posturas administrativas como ilegais.
Nada mais acrescentar.
Em face do exposto, tendo em vista a doutrina e a jurisprudência e
todas as circunstâncias destes autos, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a Ação
Ordinária Declaratória promovida por José Sebastian Mendes Serra contra o Estado
do Ceará, para declarar, como declarado tenho, a inexistência de sua
responsabilidade de sócio relativo a participação no período em que figurou na
Alteza Transportes, sendo a responsabilidade da própria sociedade como um todo,
declarando mais que o autor desta ação não deve figurar no CADINE, como
inadimplente de obrigações tributárias, também relativas ao funcionamento da
prefalada Alteza Transportes, com a imposição de ônus sucumbenciais e honorários
de advogado em seu grau mínimo., levando-se em conta que se cuidou de uma
demanda essencialmente de direito, sem grandes dilações processuais.
PRI
Fortaleza, 03 de agosto de 2009
Dr. Durval Aires Filho
Juiz Auxiliar

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA
PROC.: 2005.0016.6081-2/0
EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO(A): PLASNORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Suspensão por 1(um) ano
Vistos etc.
Ingressa a Fazenda Pública com execução fiscal contra o réu
demandado sem que, dessa ação, se tenha localizado bens móveis, imóveis ou qualquer
outro, inviabilizando o processo, em decorrência dessa circunstância, com
procedimentos inócuos, sem proveito real ou prático.
Em síntese, o Executado jamais foi localizada, ou sendo, não logrou êxito
qualquer penhora ou constrição de bens, quando todo processo, especialmente o de
execução, tem por escopo a obtenção de um resultado útil.
A dificuldade material da não localização se insere, com certeza, na
hipótese prevista pelo Art. 40, e seus parágrafos 1º e 2º da LEF, ao proclamarem:
“Art.40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não
for localizado o devedor ou encontrados bens, sobre os quais
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.
§ 1.º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos
ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2.º - Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz
ordenará o arquivamento dos autos.”

Daí, “verificadas as causas determinantes da suspensão da execução o
juiz, de ofício, sem provocação de quem quer que seja, declarará suspensa a
Execução” (Celso de Barros, Luiz, A Nova Lei de Execução Fiscal, p.306).
Neste caso, portanto, “independentemente de manifestação da
Fazenda/Exeqüente”, há que se suspender a execução pelos dois motivos ensejadores,
quais sejam a não localização do devedor, ou de seus bens, aliás, posição perfeitamente
pacificada pela Jurisprudência, na condição de que “se não houver bens penhoráveis, a
execução se suspende (art. 791, III); não se extingue” (RT 487/121). “Não há extinção
do processo de execução fiscal, porém, arquivamento” (TFR 6ª Turma, Ac. 72954 RS,
rel. min. Torreão Braz), “mediante simples despacho” (RTFR 136/61), “despacho esse
irrecorrível” (cf. Theotônio Negrão, CPC e Legislação, p.910).
Frise-se que se suspende é o curso da execução, por ser inadequada quanto
ao resultado, e não o crédito, que permanece rigorosamente hígido, sem prejuízo para a
sua cobrança. Aliás, o prazo é justamente para que a Fazenda Pública credora
movimente o feito com a iniciativa de identificar o devedor e/ou seus bens.
Isto posto, declaro suspensa a execução, com base no art. 40, §1º e §2º,
da Lei 6. 830/80, combinado, ainda, com o disposto no art. 791, III, do CPC, pelo prazo
de 01(um) ano, oportunidade em que abro vista ao representante judicial da Fazenda
Pública, para as diligências que se façam necessárias, dentro da sua conveniência no
âmbito da administração, no sentido de tornar a execução útil, adequada e idônea, com
o propósito de recuperar o crédito público cobrado.
Expediente necessário.
Após, ciência ao Ministério Público.
Fortaleza, 17 de fevereiro de 2009.
DURVAL AIRES FILHO
JUIZ DE DIREITO
VISTOS ETC
Dação em Pagamento. Títulos de Obrigação de Guerra. Improcedência.
Prescrição. Instituto reconhecido a luz do art. 174, do CTN, e do art. 1°,
do Decreto n° 20.910/32 (diplomas que fixam o prazo de cinco anos para
ocorrência da prescrição), além do § 2° d art. 1° do Decreto n° 4.789/42
que autorizou a emissão das apólices de guerra, mas determinou o resgate
das obrigações depois da assinatura da paz e com o direito de preferência
sobre os tais documentos. Renuncia. Não promovendo o resgate, na
qualidade de credor do poder público, a autora renunciou aos valores
constante daquela cártula, consumando-se também a prescrição por falta
de implementação, a menos que o próprio Estado reconhecesse o título, o
que não ocorreu. Impossibilidade de resgate. Dívida que não pode ser
mais resgatada, nem muito menos servir como base para qualquer
pactuação, em face da sua inatividade consumida pelos laços
prescricionais. Nova relação jurídica. Outra relação foi estabelecida no
final do anos 40, nos seguintes termos: perdendo um, no caso a autora,
dona do título, o direito de pleitear qualquer pretensão, ao mesmo tempo
que o outro – a Fazenda Pública – adquire o direito de sobre o assunto, não
mais ser acionado. E nada mais se fala de títulos de obrigações de guerra.
Custas e honorários pela sucumbente.

Historiam os autos que MAC CENTER TELEIFORMÁTICA SOCIEDADE POR COTA

DE RESPONSABILIDADE LTDA, por sua representação legalmente constituída, vem a Juízo
e propõe AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO contra o ESTADO DO CEARÁ, Pessoa de Direito
Público representada pelo seu ente a SECRETARIA DA FAZENDA, com o fundamenta de
que deve a quantia de R$ 18.218,76 (dezoito mil, duzentos e dezoito reais e setenta e
seis centavos) e, sendo proprietária de dois títulos da Dívida Pública, os de n°s
3.156,822 e 2.141,586, estes referenciados pelos Decretos-leis n°s 4.789/42 e 7.113/44,
deseja ofertar estes títulos em Dação em pagamento, com esteio no art.655, III, do
Código de Processo Civil, servindo, aliás, de garantia real do débito que é superior ao
valor da quantia mencionada.
Defende a Dação em Pagamento tomando como base o art.620 (quando por
vários meios o credor poderá promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o devedor) e o art. 655, III (ao fazer a nomeação de bens,
observar a seguinte ordem: títulos da Dívida Pública da União ou dos Estados), além de
se louvar na decisão do preclaro Juiz Anderson Sílvio de Souza para quem a “norma (art.
620,CPC) não é meramente facultativa, opcional”, pois “determina, não permitindo
assim qualquer liberdade do julgado no sentido de aplicá-la ou não”, momento em que
conclui ser o “seu cumprimento imperativo e incorrigível, devendo fazer-se da melhor
forma possível, quanto a escolha do modo menos gravoso”. Avisa: “nossa melhor
doutrina não discrepa quanto a esse entendimento”. Afinal, cuida-se de uma proteção
ao devedor, “já atrapalhado com as dificuldades”, daí “forçá-lo a cumprir suas
obrigações ou saldar débitos” -- pelos títulos ofertados -- “não significa penalizá-lo”.
Na seqüência, arrola várias jurisprudências em nível de agravo, as quais
pontificam que o título da dividia pública interna, devidamente formalizado constitui
instrumento hábil para a quitação de tributos. E define que os Títulos da Dívida Pública
são, na verdade, empréstimos públicos caracterizados pela entrega provisória de
dinheiro com a colocação de papeis no mercado, com a destinação prevista em lei,
formando, aliás, diante da quantidade emitida, a chamada “Apólice da Dívida Pública”,
momento em que se constitui “um título ao portador da dívida publica interna,
voluntária, fundada e perpetua”, esclarecendo, por sua vez, que é ao portador, porque o
“subscritor se obriga a uma prestação a quem apresentar seu detentor”; voluntária
“porque não vem a ser receita originária, oriunda de produto de recebimento dos
próprios bens públicos” e, finalmente, perpetuo porque “tais empréstimos fora
contraído indefinido”, além do fato de que “nosso direito pátrio não tratou de prazo
prescricional para títulos ao portador”.
É a sinopse que retiramos do conteúdo das Fls. 02/13.
Devidamente citada, a FAZENDA PÚBLICA manifesta sobre o pedido de tutela
antecipada, argüindo o não cabimento da tutela antecipatória em ações ordinárias
movidas contra as pessoas jurídica de direito público interno, quando o então Juiz
Titular indeferiu a pretensão sob o argumento da possível prescrição, portanto, “seriam
papéis imprestáveis ao propósito colimado na presente demanda”, além de invocar
dúvida, “pelo menos momentaneamente”, quedando-se “o requisito da verossimilhança,
enquanto condição sine qua para o deferimento da tutela requestrada” (Fls.47/60).
Na contestação, principia chamando a atenção de que adiante mostrar-se-à
a invalidade dos títulos como o do caso vertente, para qualquer fim, inclusive o de
sustentar garantia para afastar a exigibilidade de crédito tributário, da mesma forma
que não há nos autos qualquer indicativo de que haja verossimilhança do direito, muito
menos de que haja prova inequívoca, dano de difícil reparação, prejuízo que não se

configurou a não ser o causado pela própria autora contra as suas finanças, sem dúvida
um problema dela, ao ter adquirido títulos que não se deseja ao fim pretendido. E
prosseguindo, a promovida argumenta a inviabilização do pleito através de fortes e
plausíveis argumentos, começando com a questão do litisconsórcio necessário (os títulos
foram emitidos pela União, assim qualquer que seja a decisão que venha a ser prolatada
nos presentes autos ela repercutirá invariavelmente sobre o patrimônio daquele ente
Político), passando pela não convalidação do título como prova inequívoca (conforme
determinação contida no art. 1° da Lei n° 9.494/97, que estendeu os efeitos da Lei n°
8.437/92, art. 1°, § 3°, proibitivo da concessão de medida liminar que esgote no todo ou
em parte o objeto da ação), fixando na ausência do fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação (a constituição do crédito tributário, mediante regular
procedimento, não configura qualquer possibilidade de dano muito menos irreparável ou
de difícil reparação, pois se assim fosse a atividade administrativa estaria seriamente
abalada), no mesmo sentido, manifestando-se na ausência de abuso de direito de
defesa, até chegar exatamente no ponto importante da prescrição, destacando o art.
174, constante do CTN e o art. 1° do Decreto n° 20.910/32 (diplomas que fixam o prazo
de cinco anos para ocorrer a prescrição), além do focalizar o § 2° d art. 1° do Decreto
n° 4.789/42 que autorizou a emissão das apólices de guerra, mas determinando o
resgate das obrigações depois da assinatura da paz e com a preferência sobre os demais
títulos da Dívida Pública.
É o que observamos essencialmente das Fls. 108/128.
Dois outros passos são registrados finalmente no presente feito: MARC
CENTER TELEIFORMATICA apresenta réplica à contestação e destaca, com base na
jurisprudência, que não existe o litisconsórcio necessário quando da transformação do
título em dinheiro e assegura a autenticidade do título, demonstrando também que a
ação traz os pressupostos para a antecipação da tutela (Fls.122/128). E o Ministério
Público garante que a sua atuação é desnecessária nas causas em que não se vislumbra
interesse público, nas hipóteses diversa das previstas no art. 82, III, da lei Adjetiva Civil,
deixando de “apresentar manifestação de mérito na quaestio em exame” (Fls.130/134).
Aí, o Relatório, em linhas gerais. Decido agora.
Não foram argüidas preliminares, nem repousam dúvidas quanto a
legitimidade dos títulos que embasam este processo. Aliás, vale observamos, todos os
incidentes processuais já foram resolvidos pela titularidade da época, de sorte que irei
imediatamente buscar à solução de fundo.
Diretamente ao mérito, penso que a razão está com a demandada, o
ESTADO DO CEARÁ, ao argumentar pela prescrição em dupla via: pelo lapso qüinqüenal
(tempo estipulado pelo antigo Decreto 20.910/32, art. 1° e pelo CTN, art. 174) e pela
falta de resgate da dívida em tempo certo (Decreto n° 4.789/42), que, por sua vez, não
o fazendo, na qualidade de credor do poder público, renunciou tacitamente aos valores
constante daquela cártula, consumando-se também a prescrição por falta de
implementação, a menos que o próprio Estado reconhecesse o título, o que não ocorreu.
A rigor, ao tratarmos dessa renuncia do credor temos em vista exatamente
o despojamento do direito que possui o titular, o de ter recuperado o débito antes da
prescrição. É que os títulos datados de 1942 e 1944, deveriam ter sido resgatados logo
no ano após o final da guerra (1946). Assim, o autor da ação e proprietário da apólice
teriam que exercer aquele direito, ao mesmo tempo, em que daria ao Estado, no caso a

União, o direito de preferencia, mas não fez nem uma coisa, nem outra, deixando o
tempo fluir naturalmente, sem nenhuma providencia.
E o pior: ainda que seja discutível, o Decreto n° 4.597/42, que estendeu a
prescrição qüinqüenal às autarquias, segundo a Lei n° 3.807/60, dispôs que a prescrição
se consuma também no curso do processo, ou seja, a contagem extintiva sucede mesmo
no andamento da lide, observando que sempre terá lugar , a partir do último ato ou
termo da mesma, inclusive de sentença nela proferida, embora passada em julgado, a
decorrência do prazo de dois anos e meio.
Quer dizer: em se tratando de dívida ativa a ser cobrada, há ainda uma
prescrição intercorrente, computada no silêncio ou na omissão do sujeito processual
interessado, bastando observar que esse lapso também ocorreu no interior deste
processo em exame, quando ficou paralisado por mais três anos. Ora, recebido a inicial
em 16/03/2000, com contestação em 13/12/2002, réplica em 31/01/2003, este processo
permaneceu na Secretaria até 05/10/2007, sem que a autora fizesse qualquer súplica,
dentro de um processo cujo interesse não era público, mas completamente seu, mesmo
que se tratasse de dívida pública.
Aqui, para surtir melhor efeito didático e, inclusive, melhor compreensão
da prescrição, devo separar dois interesses: o da Fazenda e o do sujeito privado. No
primeiro, a hipótese é a pretensão da Fazenda quando ele cobra um título da Dívida
Ativa, seja tributário ou não tributário, tendo para si até cinco anos depois da dívida
devidamente inscrita e lançada. Já no segundo, pelo contrário, o interesse já não é o da
Fazenda Pública, mas unicamente do particular, tendo da mesma forma, cinco anos para
cobrar a dívida, devidamente constituída, de qualquer origem e natureza, ou qualquer
direito, como é caso dos autos. Como estabelece o Decreto n° 20.910/32, no seu art. 1°:
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como
assim qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual
ou Municipal, seja qualquer for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
da data ou fato do qual se originam”( destacamos).
Neste modelo, a dívida não pode ser mais resgatada, nem muito menos
servir como base de qualquer pactuação, em face da inatividade da ação. Portanto,
penso que outra relação foi estabelecida ainda no final do anos 40, nos seguintes
termos: perdendo um, no caso a autora, dona do título, o direito de pleitear qualquer
pretensão, ao mesmo tempo que o outro – a Fazenda Pública – adquire o direito de sobre
o assunto, não mais ser acionado. E nada mais se fala em títulos de obrigações de
guerra.
Em face do exposto, considerando toda motivação exposta e baseada em
diploma legal, julgo improcedente a demanda que MARC CENTER TELEINFORMATICA
ajuizou contra o ESTADO DO CEARÁ, condenando a mesma ao pagamento das custas, se
ainda houver remanescentes, ao pagamento de honorários de advogado, sobre o valor da
causa, em seu grau mínimo, levando em consideração que não houve maiores trabalhos
processuais, cuidando-se essencialmente de matéria de direito.
P.R.I.
Fortaleza, agosto de 2009

Durval Aires Filho
Juiz auxiliar

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES
CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA
PROC. N°2008.0040.4081-0/0
EMBARGOS À EXECUÇÃO
G.COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EMENTA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. Pretensão de aplicação
subsidiária. Impossibilidade. Legalidade da correção monetária.
Admissibilidade da taxa SELIC. Nulidade afastada. Falta de prova
inequívoca.
O CPC é gênero e as normas específicas da LEF espécie. Qualquer
norma do CPC que regule algo já previsto na lei especial deverá
ser interpretado como inexistente em relação a cobrança fiscal.
Demonstrativo
do
cálculo.
Documento
não
essencial.
Inaplicabilidade do disposto no art. 614, inciso II, do CPC.A
própria CDA especifica os acréscimos legais ao débito, indica a
legislação que se baseia, revela todos outros informes,
permitindo ao contribuinte visualizar perfeitamente como foi
elaborado o título.
Legalidade da correção monetária. Admissibilidade da taxa SELIC.
Cobrança dos acessórios múltiplos. “a Dívida Ativa da Fazenda
Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e
demais encargos previstos (art.2° § 2°)”. Essa abrangência não
constitui nenhum plus, mas obrigação ex-lege. A indicação do
fundamento legal da incidência dos juros e da multa cumpre a
exigência do art. 202, II, do CTN.
Argumentos falhos. Falta de prova inequívoca. Nulidade não
conhecida. Reina sobre o título regularmente inscrito, na forma
do art. 3º, da Lei ° 6.830/80, a presunção de liquidez e certeza,
tendo, além dessa presunção, o efeito de prova pré-constituída.
Inteligência do art. 204, do CTN. Improcedência.

Vistos etc.
Pela representação legalmente constituída, G.COMERCIO E
IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA vem a este Juízo e propõe EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL move contra si, alegando,
entre outros pontos, a falta de diversas formalidades -- como ofensa ao art.2 § 5° da
Lei de Execução Fiscal, contestando a forma de calcular juros e demais encargos;
ausência de memorial descritivo do débito de acordo com o art. 614 do CPC,
explicando a sua necessidade, inclusive, consoante a doutrina e jurisprudência – a
nulidade da execução por faltar os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade
conforme o art. 618, também do CPC; a exigência de taxa SELIC quando a
Constituição determina juros de 1% ao mês; a imposição de multa confiscatória, pelo
montante desproporcional, além da nulidade do lançamento tributário, falta do
processo administrativo, sem os meios de defesa, ou impugnação e capitalização de
juros na própria CDA.
A FAZENDA ESTADUAL contesta a pretensão, item por item, explicando
todos os campos do título, observando que a juntada do memorial, no caso especial
das execuções fiscais, não é necessária, posto que a norma que define
especificamente as execuções, conteúdo e requisitos dos títulos, é a LEF, portanto, a
Lei n° 6830/80 é o diploma que traça as exigências formais do título extra-judicial e
a demonstração de cálculo não é, conforme a LEF, documento essencial.
É o conteúdo das fls.03/19 e 24/45 dos autos.
A Embargante vem aos autos e emenda a inicial fls. 61/62.
O Ministério Pública apresenta parecer, mas não examina o mérito da
ação, as fls. 67/71.
Matéria essencialmente de direito. Conhecimento direto.
Decido.
Doutrinariamente, lei genérica só se aplica quando a lei especial foi
omissa, portanto, há uma posição de proeminência, sem que se possa falar em
revogação. Ensina Norberto Bobbio: “a situação antinômica, criada pelo
relacionamento de uma lei geral e uma especial é aquela que corresponde ao tipo de
antinomia total-parcial. Isso significa que quando se aplica o critério lex specialis não
acontece a eliminação total de uma das duas normas incompatíveis mas somente
parte daquela geral que é incompatível com a especial”. Conclui o mestre italiano:
“por efeito da lei especial, a lei geral cai parcialmente”(Teoria do Ordenamento
Jurídico, UNB, p.97).
A Lei Federal n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe sobre a
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública (União, Estados,Municípios e DF,
bem como suas autarquias) e regula, de forma particular, sua execução, somente
regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil nos casos em que não se
colide. É caso da extinção do processo sem julgamento de mérito. O STJ decidiu que
“a sanção processual do art. 267, III, § 1° aplica-se subsidiariamente à Fazenda
quando deixa de cumprir os atos de sua alçada” (RESP 56.800/MG, rel. Ministra
Eliane Calmon).

Daí, apenas quando esta lei não regula determinado passo ou
comando, em sede de omissão legislativa, sobrevém a aplicação da codificação
processual civil. Relativamente as execuções, é caso, por exemplo, do prazo para a
oposição dos Embargos à arrematação, quando a Lei Federal n° 6.830/80 é omissa.
Nesta situação, para aferir a tempestividade, é possível a aplicação subsidiária do
CPC, mas isso não quer dize que existam conflitos entre as duas legislações e, mais
ainda, a coexistência dois sistemas diferentes de execuções. O que se observa, na
verdade, é que o CPC é gênero e as normas específicas da LEF espécie. Assim,
qualquer norma do CPC que regule algo já previsto na lei especial deverá ser
interpretado como inexistente em relação a cobrança fiscal.
O fato é que fora desses casos pontuais, impossível adotar as regras do
código maior, passando a regular a execução fiscal, então pontuada por legislação
especial. Daí, não vejo qualquer êxito dos embargos ora examinados pois baseados
inteiramente no caderno processual civil. Há, por sua vez, incompatibilidade
expressa. A execução civil não é a mesma coisa que a execução fiscal, embora como
se disse uma é gênero, outra espécie.
Observando a CDA não há ofensa ao art.2 § 5 da LEF, pois seu Termo
de Inscrição está perfeito, permitindo, com objetividade, a identificação do débito,
da pessoa do devedor, da origem, enfim, contem todos os requisitos necessários,
todos as informações necessárias ao processo administrativo, inclusive, desde o seu
nascedouro até a cobrança judicial. Assim, os respectivos autos de infração
resultaram na instauração prévia dos processo administrativos de n° 44098510/2005
e 43656331/2004.
Outra alegação infrutífera está na suposta imposição abusiva dos
juros e correção da moeda. Ora, conforme a Lei n° 6.830/80, “a Dívida Ativa da
Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais
encargos previstos (art.2° § 2°)”. Essa abrangência não constitui nenhum plus, mas
obrigação da lei, mesmo tendo, a rigor, um sentido legal e justo de punição à
impunidade fiscal, afastando, assim, a impontualidade, quando, por outro lado, já
determina os custos da cobrança fiscal, ao estabelecer os demais encargos.
É licito esclarecer, para evitar redundâncias, que “na certidão da
dívida ativa não se exige conste o valor dos juros e demais encargos, e sim a maneira
de seu cálculo. Portanto, segundo a melhor jurisprudência, a maneira de calcular os
juros pode ser percebida pela indicação dos fundamento legal, que, no final de tudo,
consiste na mesma operação, no mesmo procedimento. Como destaca um julgado:
A indicação do fundamento legal da incidência dos juros e da multa
cumpre a exigência do art. 202, II, do CTN” (TRF, 4ª Região, 1ª Turma, Ac.
20000401073985-3, rel. Juiz Federal Leandro Paulsen, destaque nosso).
Por sua vez, também não se compraz com o entendimento solidificado
há anos, a alegação de inconstitucionalidade da correção monetária e a imposição
da taxa SELIC, e, o pior ainda, capaz de desestruturar toda a CDA no sentido de que
ali retiraria a sua exigibilidade, certeza e liquidez, quando a jurisprudência do STJ
pacificou dissídio quanto a legalidade da Taxa SELIC, mesmo contabilizando, a um só
tempo, correção e juros, ou seja, a aplicação dos acessórios múltiplos, tendo,
inclusive, a mesma Corte consolidado a correta aplicação da referida Taxa em caso
de compensação de tributos, portanto, é inteiramente legítima a utilização da SELIC

como índice de correção monetária e de juros moratórios na atualização de débitos
atrasados no momento de seu pagamento. Aliás, a falta de requisitos, como a
correção monetária, vale observar, são exigências formais que podem inviabilizar o
título. Daí que
as exigências formais previstas no art. 204 do CTN e no § 5 do art. 2°
da Lei n° 6.830/80 têm a finalidade precípua de possibilitar o devedor impugnar o
débito fiscal” (TRF da 4ª Região, Ac 1999.04.01.0076630, rel. Desembargador
Federal Tânia Terezinha Cardoso Escobar – sublinhamos).
Mais impressionante e despropositada é a alegação de que a execução
fiscal estaria incorreta em face da inexistência de planilha de cálculo pois estaríamos
a frente de uma execução por quantia certa, dentre as diversas espécies de
execução.
Ora, o demonstrativo do cálculo não é documento essencial por que a
própria CDA especifica literalmente os acréscimos legais ao débito, indica a
legislação que se baseia, revela, por fim, todos outros informes, de sorte que
permite ao contribuinte visualizar perfeitamente como foi elaborado o título. Como
pontifica a ementa de um julgado:
Exigência de demonstrativo atualizado do débito. Inaplicabilidade do
disposto no art. 614, inciso II, do CPC” (Do ac.1998.01.00.096087-1, TRF 1° Região,
rel. Juiz Federal Carlos Alberto Simões, destaque do julgador).
Por sua vez, reina sobre o título, então regularmente inscrito, na
forma do art. 3º, da Lei ° 6.830/80, a presunção de liquidez e certeza. E mais: esta
presunção é relativa e pode ser ilidida, mas por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite, tendo, por sinal, além dessa presunção
junto ao processo de execução ou cobrança, “o efeito de prova pré-constituída”,
segundo o art. 204 do Código Tributário Nacional.
O certo é que devem ser afastadas todas as alegações ministradas pela
Embargante. E, ante a falta de provas equivocas, não constato qualquer eiva de
nulidade. Assim, tenho os títulos hígidos, líquidos e certos, diante do que a execução
fiscal deve ter prosseguimento, portanto, inteiramente apta para ser
operacionalizada processualmente
Em face do exposto, julgo improcedentes os embargos ora
examinados, determinando, por conseqüência, a imposição de custas, se houver
remanescentes, e honorários de advogado, na base de 5% sobre o valor da causa, o
que faço em atenção ao art. 20, § 4° do CPC, tendo em vista a natureza do trabalho,
uma ação essencialmente textual, sem perícia, sem provas, portanto, a grosso modo,
uma trabalho de pesquisa.
Baixa, após trânsito em julgado.
P.R.I.
Sentença de mérito proferida, mas sem prejuízo das funções do Grupo

de Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau, acordo com a Portaria
n°492/2010.
Fortaleza, 20 de abril de 2010.

Durval Aires Filho
Juiz de Direito

9° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
PROCN°2000.0106.5348-2/0
AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL
PARTES: J.C. PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ESTADO DO CEARA
AÇÃO ORDINÁRIA. Títulos de apólice da dívida pública. Improcedência.

Prescrição. Títulos voluntários. Instituto reconhecido a luz do art. 174,
do CTN, e do art. 1°, do Decreto n° 20.910/32 (diplomas que fixam o prazo
de cinco anos para ocorrência da prescrição), Renuncia. Não promovendo
o resgate, na qualidade de credor do poder público, a autora renunciou aos
valores constante daquela cártula, consumando-se também a prescrição
por falta de implementação, a menos que o próprio Estado reconhecesse o
título, o que não ocorreu. Impossibilidade de resgate. LIQUIDEZ
DUVIDOSA. Dívida que não pode ser mais resgatada, nem muito menos
servir como base para qualquer pactuação, em face da sua inatividade
consumida pelos laços prescricionais. Nova relação jurídica. Outra relação
foi estabelecida no final do anos 40, nos seguintes termos: perdendo um,
no caso a autora, dona do título, o direito de pleitear qualquer pretensão,
ao mesmo tempo que o outro – a Fazenda Pública – adquire o direito de
sobre o assunto, não mais ser acionado. E nada mais se fala em títulos de
obrigações . Custas e honorários pela sucumbente.

Visto etc.
Historiam os autos que JC PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, por
sua representação legalmente constituída, vem a Juízo e propõe AÇÃO ORDINÁRIA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o ESTADO DO CEARÁ, Pessoa de Direito Público
representada pelo seu ente a SECRETARIA DA FAZENDA, com o fundamento de que possui
uma Apólice da Dívida Pública, adquirida no sistema financeiro, devidamente regular, e,
por isso, deseja o seu resgate, sendo o legítimo portador do título que não foi resgatado,
apresentando-se nessa oportunidade somente cópia autenticada por cuidar de título de
alto valor, observando-se que tanto a União como o Estado vem se recusando o resgate
sob o pálio da prescrição, quando, por último, não foi publicado nenhum edital para que
os titulares destes títulos pudessem se habilitar e pedir o resgate.
Na seqüência, arrola doutrina e até um artigo que tem como centro as
posições do Ex-Ministro Paulo Brossard, as quais pontificam que o título da divida
pública interna, devidamente formalizado constitui instrumento hábil para a quitação de
tributos. E define que os Títulos da Dívida Pública são, na verdade, empréstimos
públicos caracterizados pela entrega provisória de dinheiro com a colocação de papeis
no mercado, com a destinação prevista em lei, formando, aliás, diante da quantidade
emitida, a chamada “Apólice da Dívida Pública”, momento em que se constitui “um
título ao portador da dívida publica interna, voluntária, fundada e perpetua”,
esclarecendo, por sua vez, que é ao portador, porque o “subscritor se obriga a uma
prestação a quem apresentar seu detentor”; voluntária “porque não vem a ser receita
originária, oriunda de produto de recebimento dos próprios bens públicos” e,
finalmente, perpetuo porque “tais empréstimos fora contraído indefinido”, além do fato
de que “nosso direito pátrio não tratou de prazo prescricional para títulos ao portador”.
É a sinopse que retiramos do conteúdo das fls. 02/07.
Devidamente citada, a FAZENDA PÚBLICA manifesta sobre o pedido de tutela
antecipada, argüindo o não cabimento da tutela antecipatória em ações ordinárias
movidas contra as pessoas jurídica de direito público interno, quando o então Juiz
Titular indeferiu a pretensão sob o argumento de que o título não estava dotado de

requisitos, da devida liquidez, além de não pertencer aos rol de medidas previstas no
art. 151, do CTN.
É o conteúdo da decisão de Fls. 45 dos autos.
Na contestação, depois de observar a falta do litisconsórcio necessário,
principia chamando a atenção de que adiante mostrar-se-à a invalidade dos títulos como
o do caso vertente, pois busca a autora, a um só tempo, atribuir a exigibilidade a títulos
da dívida pública emitido pela União, na década de 40 e fazer com que o Estado do
Ceará, de quem não é credor, pois não emitiu tais títulos, portanto, não seria certo
forçar que o ente pública receba-os em pagamento do crédito tributário estadual,
utilizando-se, para esse fim, os argumentos mais variados possíveis, sem contudo,
demonstrar sua aplicação ao caso.
Límpido está pois a necessidade de extinção do feito sem julgamento de
mérito, a teor do art. 267, inciso IV e VI do CPC, em razão da narração dos fatos que não
decorre logicamente a conclusão, invocando institutos diversos do Direito Civil,
retirando de cada um deles a interpretação que lhe interessa, misturando-as no âmbito
tributário.
É o que observamos essencialmente das Fls. 47/5.
Dois outros passos são registrados finalmente no presente feito: em
primeiro lugar, a autora apresenta réplica à contestação e reconhece que existe o
litisconsórcio necessário, solicitando seja chamada a União, suprindo o defeitos
apontado. E cita vários posicionamentos doutrinários sobre o fato de que a lei
dependente de regulamentação só torna obrigatária a partir da expedição do atos
regulamentar, de sorte que a ausência de regulamento obsta a execução da lei
(Fls.22/39)
Em segundo lugar, o Ministério Público, após apresentar várias decisões
superiores, manifesta-se pela improcedência da ação, havendo, assim, fundada dúvida
quanto a liquidez do título (Fls.60/69).
Aí, o Relatório, em linhas gerais. Decido agora.
Antes de qualquer iniciativa, devo proceder minha manifestação sobre a
prescrição do título, posto que a matéria tem precedência e foi questionada pela própria
parte autora. Defende a tese de que o título não estaria prescritor porque até hoje não
se editou o regulamento para o resgate do mesmo. Acontece que a sua emissão e compra
foi de caráter voluntário.
Diretamente a questão, tenho o título como prescrito em dupla via: pelo
lapso qüinqüenal (tempo estipulado pelo antigo Decreto 20.910/32, art. 1° e pelo CTN,
art. 174) e pela falta de resgate da dívida em tempo certo (Decreto n° 4.789/42), que,
por sua vez, não o fazendo, na qualidade de credor do poder público, renunciou
tacitamente aos valores constante daquela cártula, consumando-se também a prescrição
por falta de implementação, a menos que o próprio Estado reconhecesse o título, o que
não ocorreu.
A rigor, ao tratarmos dessa renuncia do credor temos em vista exatamente
o despojamento do direito que possui o titular, o de ter recuperado o débito antes da

prescrição. É que os títulos datados de 1940 deveriam ter sido resgatados logo nos anos
após. Assim, o autor da ação e proprietário da apólice teriam que exercer aquele
direito, ao mesmo tempo, em que daria ao Estado, no caso a União, o direito de
preferencia, mas não fez nem uma coisa, nem outra, deixando o tempo fluir
naturalmente, sem nenhuma providencia.
O certo é que teria que ingressar com uma ação dentro prazo de cinco anos
nas forma do antigo Decreto n° 20.910, em caso de obstáculo erguido pelo próprio
Estado. Porque não o fez? O que impediria tal ingresso no Judiciário?
E o pior: ainda que seja discutível, o Decreto n° 4.597/42, que estendeu a
prescrição qüinqüenal às autarquias, segundo a Lei n° 3.807/60, dispôs que a prescrição
se consuma também no curso do processo, ou seja, a contagem extintiva sucede mesmo
no andamento da lide, observando que sempre terá lugar , a partir do último ato ou
termo da mesma, inclusive de sentença nela proferida, embora passada em julgado, a
decorrência do prazo de dois anos e meio.
Quer dizer: em se tratando de dívida ativa a ser cobrada, há ainda uma
prescrição intercorrente, computada no silêncio ou na omissão do sujeito processual
interessado, bastando observar que esse lapso também ocorreu no interior deste
processo em exame, quando ficou paralisado por mais três anos.
Voltando a questão básica da prescrição devo fixar que se cuida de título
de dívida voluntária, quer dizer, no interesse do particular, valendo, na época, um conto
de réis e, com juros anual, passando para cinqüenta mil reis.
Aqui, para surtir melhor efeito didático e, inclusive, melhor compreensão
da prescrição, devo separar dois interesses: o da Fazenda e o do sujeito privado. No
primeiro, a hipótese é a pretensão da Fazenda quando ele cobra um título da Dívida
Ativa, seja tributário ou não tributário, tendo para si até cinco anos depois da dívida
devidamente inscrita e lançada. Já no segundo, pelo contrário, o interesse já não é o da
Fazenda Pública, mas unicamente do particular, tendo da mesma forma, cinco anos para
cobrar a dívida, devidamente constituída, de qualquer origem e natureza, ou qualquer
direito, como é caso dos autos. Como estabelece o Decreto n° 20.910/32, no seu art. 1°:
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como
assim qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual
ou Municipal, seja qualquer for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
da data ou fato do qual se originam”( destacamos).
Neste modelo, a dívida não pode ser mais resgatada, nem muito menos
servir como base de qualquer pactuação, em face da inatividade da ação. Portanto,
penso que outra relação foi estabelecida ainda no final do anos 40, nos seguintes
termos: perdendo um, no caso a autora, dona do título, o direito de pleitear qualquer
pretensão, ao mesmo tempo que o outro – a Fazenda Pública – adquire o direito de sobre
o assunto, não mais ser acionado. E nada mais se fala no resgate destes títulos.
Na verdade, consumados pela prescrição, não passam de imprestáveis ao
propósito colimado na presente demanda. Não possuem
sequer o requisito da
verossimilhança, posto que a sua liquidez é bem duvidosa. Alías, como foi dito linhas
atrás, para a sua validade, seria necessário a concordância do Estado, a fim de que
pudesse servir para alguma pactuação.

Em face do exposto, considerando toda motivação exposta e baseada em
diploma legal, presente a prescrição, julgo improcedência a demanda que JC
PREMOLDADOS ajuizou contra o ESTADO DO CEARÁ, condenando a mesma ao pagamento
das custas, se ainda houver remanescentes, ao pagamento de honorários de advogado,
sobre o valor da causa, em seu grau mínimo, levando em consideração que não houve
maiores trabalhos processuais, cuidando-se essencialmente de matéria de direito.
P.R.I.
Fortaleza, 03 de agosto de 2009
Durval Aires Filho
Juiz auxiliar

