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Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.881, 
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela 
Advocacia-Geral da União. 

Brasília, 9 de março de 2018. 



PROCESSO N~ 00688.000032/2018-61 
ORIGEM: STF - Oficio n° I69/R, de 16 de fevereiro de 2018. 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5881 

Despacho da Advogada-Geral da União 

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da Uniào, para os tins e 
efeitos do art. 4~, inciso V, da Lei Complementar n~ 73, de 10 de fevereiro de 1993, as 
anexas INFORMAÇÕES N~ 00040/20 I8/CONSUNIÃO/CGUiAGU, elaboradas pelo 
Advogado da União Dr. RENATO DO REGO VALENÇ A. 

Brasília,.9 de março de 2018. 

GRACE MARIA ANDES MENDONÇA
 
Advoga -Geral da União
 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
 

DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNLÃO NU OOB2/2018 

PROCESSO: 00688.000032/2018-61 
ORIGEM: STF - Ofício nO 169/R. de 16 de fevereiro de 2018. 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5881 

Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n° 00040/2018/CONSUNL\.O/C(iU; 

AGU. 

Submeto a matéria à consideração do Senhor Consultor-Geral da llniào. 

Brasília. de março de 2018. 

ANDRÉ RUFINO DO VALE 

Consultor-Geral da União Substituto 

De acordo.
 

À elevada consideração de Sua Excelência a Senhora Ad\ogada-Gcral da llniào.
 

Brasília. B de março de 2018. 

M~JGI~[kRM~ 
Consultor-Geral da União 



ADVOCACIA-GERALDAUNIÃO
 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
 

INFORMAÇÕES N° 00040/2018/CONSUNIÃO/CGU/AGU
 
PROCESSO N° 00688.000032/2018-61.
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5.881.
 
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO.
 
REQUERIDOS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL.
 
RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO.
 

Exmo. Sr. Consultor-Geral da União, 

I - RELATÓRIO: 

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, 

proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, em face do art. 25 da Lei nO 13.606/2018, no trecho em 

que incluiu o art. 20-B, §3°, inciso 11 e o art. 20-E (parte) à Lei nO 10.522/2002, tratando sobre a 

possibilidade de a Fazenda Pública averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de 

bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tomando-os indisponíveis, assim: 

Art. 25. A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
arts. 20-8, 20-C, 20-D e 20-E: 

"Art. 20-8. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado 
para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, 
acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados 
[... ] 
§ 3° Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda 
Pública poderá: 
[... ] 
II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos 
órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando
os indisponíveis." 
[.. .]" 
·'Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos 
complementares para o fiel cumprimento do disposto nos arts. 20-8, 20-C e 20-D 
desta Lei." (Destaques nossos) 



2. Sobre o tema, o Autor, em síntese, suscitou os seguintes argumentos: 

a) inconstitucionalidade por vício formal: violação à reserva de lei complementar 

para o estabelecimento de normas sobre crédito tributário (art. 146, I1I, "b", da CR), 

alegando que a Lei n° 13.606/2018, com status de lei ordinária, outorgou poderes à 

Fazenda Pública para bloquear bens na cobrança da dívida ativa tributária, 

ampliando as garantias do crédito tributário federal; 

b) inconstitucionalidades por vício material: 

b.l) afronta ao devido processo legal substantivo e à reserva de jurisdição (art. SO, 

LIV e XXXV, da CR), aduzindo que os dispositivos atacados não se mostram 

proporcionais/razoáveis, bem como expondo que, no sistema constitucional 

brasileiro, o poder de adotar medidas acauteladoras deve ser prerrogativa exclusiva 

do Poder Judiciário, salvo nos casos previstos expressamente pela Constituição; 

b.2) desrespeito ao contraditório e à ampla defesa (art. SO, LV, da CR), externando 

que os dispositivos impugnados permitem ao poder público, presumindo a má-fé 

do devedor de fraudar a dívida e de forma unilateral (sem a intervenção do Poder 

Judiciário), determinar a indisponibilidade de bens do devedor; 

b.3) violação ao direito de propriedade (art. SO, caput e inciso XXII, e art. 170, 11, 

da CR), explicitando que os dispositivos indicados influenciam, de forma 

desproporcional, nos atributos inerentes ao direito de propriedade, permitindo a 

interferência no pleno uso, gozo e disposição dos bens dos devedores; 

bA) ofensa à livre iniciativa (art. 170, caput e parágrafo único, da CR), aduzindo 

que a norma possibilita à Fazenda Pública, sem a intervenção do Poder Judiciário, 

paralisar parcial ou integralmente a atividade econômica dos devedores da dívida 

ativa, diante do bloqueio de bens essenciais à continuidade de seus negócios; e 

b.S) ferimento à isonomia (art. SO, caput e ISO, 11, da CR), alegando que os 

dispositivos impugnados tratam de forma equânime todos os devedores e 

contribuintes, sem fazer a necessária discriminação entre os bons e maus pagadores 
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da dívida ativa, de modo a, na prática, estabelecer regime mais gravoso àqueles que 

agem de boa-fé e não se utilizam de expedientes fraudulentos contra o Fisco. 

3. Desse modo, o Autor pleiteou, por medida cautelar, a suspensão dos efeitos do art. 25 da 

Lei n° 13.606/2018, na parte em que inseriu o art. 20-B, §3°, inciso 11 e o art. 20-E à Lei n° 

10.522/2002, bem como, ao final, a declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, 

ou, alternativamente, a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição para que, 

reconhecendo-se a inconstitucionalidade formal por violação ao art. 146, I1I, "b", da CR/88, 

somente possam valer para a cobrança dos créditos de natureza não tributária. 

4. Em seguida, o Relator do feito, o Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO adotou o rito 

processual do art. 12 da Lei 9.868/1999, de modo que foi encaminhado o Oficio n° 169/R, de 16 de 

fevereiro de 2018, recebido no dia 23 de fevereiro de 2018, solicitando, no prazo de 10 dias, 

informações ao Exmo. Sr. Presidente da República sobre o alegado na inicial. 

5. No mais, registre-se que, em face dos dispositivos aqui impugnados, foram propostas, até 

o momento, além desta Ação, as ADI's n° 5.886 e 5.890, as quais foram distribuídas por prevenção 

ao Excelentíssimo Senhor Ministro MARCO AURÉLIO. 

6. Ademais, consigne-se que o Relator desta Ação deferiu, até então, os pedidos de ingresso 

como amicus curiae formulados pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais 

do Brasil (CACB) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). 

11 - DO DIREITO: 

II.A) CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE O INSTITUTO DA AVERBAÇÃO
 

PRÉ-EXECUTÓRIA - PREVISÃO LEGAL - DEFINIÇÃO - ASPECTOS
 

RELEVANTES - FINALIDADES - PREVENÇÃO DE FRAUDES À EXECUÇÃO


AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVADA UNIÃO:
 

7. Primeiramente, vale expor que o inciso 11 do § 3° do art. 20-B da Lei n° 10.522/2002, 

incluído pelo art. 25 da Lei n° 13.606/2018, instituiu a "averbação pré-executória", preconizando 

que a Fazenda Pública poderá "averbar, inclusive por meio eletrônico. a certidão de dívida ativa 

nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora. tornando-os 
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indisponíveis", caso, uma vez inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor, após ser 

notificado, não realize o pagamento do valor devido em até cinco dias. 

8. Sobre o tema, com base no art. 20-E da Lei nO 10.522/2002, incluído pelo art. 25 da Lei n° 

13.606/2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Portaria PGFN n° 33, de 

08 de fevereiro de 20181, regulamentou a averbação pré-executória, ocasião em que conceituou o 

mencionado instituto, no art. 21, desta fonna: 

Art. 21. A averbação pré-executória é o ato pelo qual se anota nos órgãos de registros 
de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, para o conhecimento de terceiros, a 
existência de débito inscrito em dívida ativa da União, visando prevenir a fraude à 
execução de que tratam os artigos 185 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código 
Tributário Nacional) e 792 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. (Destacou-se) 

9. Desse modo, percebe-se que a averbação pré-executória consiste em mero ato pelo qual 

se anota, nos respectivos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, 

a existência de crédito inscrito em dívida ativa da União. 

10. Vale expor que a averbação pré-executória ocorre apenas após a inscrição do crédito 

em Dívida Ativa, lembrando-se que a CDA goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, 

sendo submetida a rigoroso controle prévio de legalidade, inerente à condição de ato 

administrativo típico2
, investido dos atributos de presunção de veracidade e de legitimidade. 

I Cumpre registrar que a mencionada portaria foi publicada no Diário Oficial da União em 09/02/2018. 

2 * Lei n° 6.830/1980: 
Art. 2° - 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 álterações 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. 
(... ) 
§ 3° - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão
 
competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de
 
direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
 
( ...)
 
Art. 3° - A Divida Ativa regularmente inscrita goza da 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.
 

* Código Tributário Nacional:
 
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova
 
pré-constituída.
 
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,
 
a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
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11. Inclusive, diga-se que a averbação pré-executória, a que se refere o inciso 11 do § 3° do 

art. 20-B da Lei nO 10.522/2002, só se aplica aos devedores com créditos inscritos em dívida 

ativa da União após o transcurso de cento e vinte dias da data da publicação da Portaria 

PGFN n° 33/2018, conforme se vê na redação atual dos artigos 50 e 52 do referido ato normativo. 

12. No mais, registre-se que, anteriormente à constituição definitiva do crédito tributário, e, 

portanto, em momento prévio à realização da averbação pré-executória, o devedor é devidamente 

notificado, para, querendo, impugnar o lançamento, de modo que, ao sujeito passivo, é 

previamente concedido o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, em estrita 

observância ao devido processo legal, conforme se verifica no art. 145, I, do CTN e, na esfera 

federal, outrossim, no art. 14 e seguintes do Decreto nO 70.23511972. Inclusive, após a realização 

da averbação, ainda há a possibilidade, na seara administrativa, de o devedor impugná-la, 

conforme procedimento descrito na Portaria PGPN nO 33/2018 (art. 25 e seguintes). 

13. Além disso, vale consignar que a averbação pré-executória não é irrestrita, recaindo 

somente sobre os bens e direitos em valor suficiente para satisfação dos créditos inscritos em dívida 

ativa, de responsabilidade do devedor ou corresponsável (art. 22 da Portaria PGPN nO 33/2018). 

14. De mais a mais, convém ressaltar que a averbação pré-executória não possui prazo 

indeterminado, de modo que o registro será cancelado, por exemplo, se, decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias, contados, conforme o caso, do primeiro dia útil após esgotado o prazo para 

impugnação ou da data da ciência de sua rejeição, não for ajuizada a respectiva execução fiscal, 

conforme se observa no parágrafo único do art. 30 da Portaria PGFN nO 33/2018. 

15. Nessa toada, vale esclarecer que a averbação pré-executória não consiste em penhora 

de bens e direitos, mas, sim, em anotação, nos respectivos registros, da existência de créditos 

inscritos em Dívida Ativa da União, ressaltando-se que, sendo o caso, a averbação pré-executória 

deverá ser convertida em penhora no âmbito do Poder Judiciário, consoante explicitado no 

art. 36, § 2°, da Portaria PGFN nO 33/2018. 

16. Em adição, a averbação pré-executória não enseja a expropriação de bens e direitos, 

gerando mera indisponibilidade restrita e temporária, a qual não se confunde com a 

indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN, tendo ambos os institutos espectro material, 

espacial e temporal distintos, bem como finalidades, requisitos e aplicabilidade diferentes. 
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17. Até porque, a indisponibilidade decorrente do art. 185-A do CTN tem prazo 

indeterminado e objetiva, inclusive, a indisponibilidade de bens futuros, podendo atingir ativos 

financeiros, sem limitação temporal, pennanecendo vigente até a extinção do crédito, ao passo 

que a averbação pré-executória, com a consequente indisponibilidade, tem escopo muito 

diverso, alcançando bens e direitos presentes, não futuros, tendo manifesta limitação temporal. 

18. Além disso, a averbação pré-executória tem a finalidade de tutelar o interesse de 

terceiros, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, além do objetivo de preservar o interesse 

público, tendo por escopo a materialização da garantia do artigo 185 do CTN, bem como a 

preservação dos negócios jurídicos, estando inserido no contexto de "desjudicialização", enquanto 

que a indisponibilidade do artigo 185-A do CTN é a ultima ratio de um processo executivo 

"esgotado", com baixíssimo grau de recuperabilidade, fadado ao insucesso, com alto custo de 

manutenção, que apenas contribui para o grau de congestionamento do Poder Judiciário. 

19. Dito isso, cumpre expor que a averbação pré-executória visa a, precipuamente, 

prevenir fraudes à execução, dando publicidade a terceiros, nos respectivos registros, da 

existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União e tornando indisponível bens e direitos 

de fonna restrita e temporária, constituindo instrumento de concretizacão da garantia do crédito 

tributário prevista no art. 185 do CTN, bem como tutelando a segurança jurídica e a boa-fé. 

20. Nesse ponto, o art. 185 do CTN disciplina a "fraude à execução fiscal", para fins de 

ineficácia) do negócio jurídico em relação ao credor, prevendo que "presume-se fraudulenta a 

alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com 

a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa". 

21. Inclusive, em relação à "fraude à execução fiscal", tendo em vista que a lei especial (art. 

185 do CTN) prevalece sobre a lei geral (mencione-se, atualmente, o art. 792 do CPC/20l5), 

ocorre a presunção absoluta de fraude quando a alienação é efetuada após inscrição em 

J Sobre esse aspecto, mencione-se o § IOdo art. 792, do CPC/20 15, que prevê que "a alienação emfraude 
à execução é ineficaz em relação ao exequente." (Destacamos) 
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dívida ativa, não se aplicando, na hipótese, a Súmula 3754 do STJ, confonne entendido pelo 

Superior Tribunal de Justiça no âmbito do RESP 1.141.9901PR, nestes tennos: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA.ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 
TERCEIRO.FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR 
À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO 
DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM 
DÍVIDA ATIVA.ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 
118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 
I. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por 
isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 
2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude 
à execução, na sua redação primitiva, dispunha que [...] 
3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, 
que passou a ostentar o seguinte teor [...] 
4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 
(09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação 
válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as 
alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na 
dívida ativa. 
5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato 
de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, 
interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das 
necessidades coletivas. 
6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude 
contra credores, opera-se in reipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando 
o concilium.fraudis [...] 
9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a 
simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo 
por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, 
gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se 
sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 
exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de 
execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da 
vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida 
ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no 
artigo 185 do CTN encerra presunçãojure et dejure, conquanto componente do elenco 
das "garantias do crédito tributário" [...] 
lI. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C 
do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. 
(REsp I 14 I990/PR, ReI. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/1112010, DJe 19111/2010) 

22. Até porque, como bem explicitado pelo STJ no julgado acima citado, no caso da fraude 

fiscal, está-se diante de interesse público, já que o recolhimento de tributos serve à satisfação 

4 Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou 
da prova de má-fé do terceiro adquirente. 
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das necessidades coletivas, havendo presunção absolutaS de fraude à execução fiscal, referida 

no art. 185 do CTN, configurando uma das "garantias e privilégios do crédito tributário". 

23. Dessa forma, visualiza-se que a fraude à execução fiscal, para negócios jurídicos 

ocorridos após 09/06/2005 (data da entrada em vigor da Lei Complementar nO 118/2005, a qual 

alterou a redação do art. 185 do CTN), presume-se, de forma absoluta, se ocorrer a alienação 

ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda 

Pública, após a inscrição do crédito na dívida ativa. 

24. Com isso, a averbação pré-executória, ao se constituir em ato pelo qual se anota, nos 

respectivos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, a existência de 

crédito inscrito em dívida ativa da União, dialoga, de modo fluído, com o art. 185 do CTN, na 

medida em que viabiliza uma maior publicização do débito, com vistas a evitar a ocorrência 

de fraudes à execução, privilegiando-se a segurança jurídica e a boa-fé de terceiros envolvidos6
. 

25. Nessa perspectiva, em situações nas quais já existam inscrição do crédito em Dívida 

Ativa da União, ou seja, nas hipóteses em que a alienação do respectivo bem ensejaria fraude 

à execução e, assim, a ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor, com os consequentes 

dissabores aos terceiros de boa-fé envolvidos, a averbação pré-executória possui a função 

conservativa, provocando, como efeito, a indisponibilidade dos bens ou direitos envolvidos. 

26. Assim, a averbação pré-executória, ao gerar a indisponibilidade temporária e restrita 

de bens e direitos tendente a satisfazer o crédito inscrito em Dívida Ativa da União, comunica-se, 

intimamente, com o art. 185 do CTN, impedindo, temporariamente, o devedor de se desfazer do 

patrimônio, de modo a evitar a ocorrência de fraude à execução. 

5 Nesse ponto, ressalve-se o previsto no parágrafo único do art. 185 do CTN ("o di!Jposto neste artigo não 
se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao totalpagamento 
da dívida inscrita"), outrossim, com redação atribuída pela Lei Complementar nO 118/2005. 
6 No caso, vale mencionar o entendimento exarado pelo STJ, no sentido de que "a caracterização da má
fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não é necessária para caracterização dafraude à 
execução. A natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo sujeito 
passivo por quantia inscrita em dívida ativa. sem a reserva de meios para quitação do débito, gera 
presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações." 
(Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Aglnt no REsp 1.598.756/SC, ReI. Min. Francisco Falcão. 
Fonte: DJe, 28/08/2017). (Destacou-se) 
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27. Até porque, a averbação pré-executória incide sobre bens e direitos que possam 

satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa da União, cujos valores envolvidos objetivam 

atender às inúmeras necessidades coletivas, atraindo-se, com isso, a aplicação, ao caso, dos 

Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público. 

28. Inclusive, não se pode olvidar da relevância dos recursos advindos dos tributos para o 

oferecimento e a preservação, pelo Estado, dos direitos e garantias fundamentais albergados 

constitucionalmente, na medida em que tais direitos possuem elevados custos financeiros públicos. 

29. Desse modo, da mesma forma que ocorre com os requisitos exigidos para a configuração 

da fraude à execução fiscal, em que há, como exposto, peculiaridades, com a inaplicabilidade da 

Súmula 375 do STJ, em razão da natureza do crédito envolvido, mostra-se viável o tratamento 

especial de indisponibilidade no âmbito dos créditos inscritos em Dívida Ativa da União. 

30. Com efeito, conforme externado, além da natureza dos créditos envolvidos, relevantes à 

satisfação das necessidades coletivas, a COA goza dos requisitos de presunção de certeza, 

Iiquidez e exigibilidade, sendo submetida a rigoroso controle prévio de legalidade, inerente à 

condição de ato administrativo típico, investido dos atributos de presunção de veracidade e de 

legitimidade, sendo concedido, ademais, ao sujeito passivo, o direito ao prévio contraditório e 

ampla defesa no âmbito administrativo, em estrita observância ao devido processo legal, 

lembrando-se, ademais, da garantia do crédito tributário prevista no art. 185 do CTN. 

31. Quanto a esse aspecto, percebe-se que a Lei n° 13.606/2018, ao instituir a averbação pré

executória, aproximou-se, com as necessárias adaptações, do modelo de averbação 

premonitória, concebido pelo Código de Processo Civi1/2015, mencionando-se, notadamente7
, 

os artigos 799, IX, 792, 11, e 828, todos do CPC/2015, in verbis: 

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: 
[... ] 
IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos 
atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros. (Destacamos) 

*** 
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 
[... ] 

7 Vale registrar também o disposto no art. 782, § 30, CPC/20 15. 

9 



11 - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, 
na forma do art. 828; (Grifou-se) 

*** 
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 
com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 
indisponibilidade. 
§ IºNo prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao 
juízo as averbações efetivadas. 
§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente 
providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles 
não penhorados. 
§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de oficio ou a requerimento, caso 
o exequente não o faça no prazo.
 
§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada
 
após a averbação.
 
[...] (Destaques nossos)
 

32. Dessa forma, a averbação pré-executória, prevista no inciso 11 do § 3° do art. 20-B da Lei 

nO 10.522/2002, incluído pelo art. 25 da Lei nO 13.606/2018, promoveu necessária modificação 

do microssistema de cobrança da Dívida Ativa, adequando-se, com as necessárias 

peculiaridades, diante, em especial, das garantias e prerrogativas do crédito fiscal (art. 185 do 

CTN) e das finalidades precípuas das receitas públicas, às inovações introduzidas pelo Código 

de Processo Civi1l2015, dentre elas, a averbação premonitória. 

33. Nesse cenário, vê-se que a averbação pré-executória, ao provocar a temporária e 

restrita indisponibilidade de bens e direitos do devedor, necessários à satisfação do crédito 

inscrito em Dívida Ativa da União, tem função conservativa, impedindo, temporariamente, o 

devedor de se desfazer do patrimônio, o que lesaria tanto o credor quanto terceiros de boa-fé, de 

modo a evitar a ocorrência de fraude à execução, em respeito ao art. 185 do CTN, configurando, 

ademais, importante medida preventiva ao exercício abusivo do direito de propriedade. 

34. Assim, a indisponibilidade temporária e restrita, decorrente da averbação pré-executória, 

apresenta-se legítima sob o manto da vedação ao abuso de direito e pelo respeito à boa-fé 

objetiva, não se imaginando que a Constituição da República tutele direito à prática de fraude, 

ainda mais, em casos envolvendo créditos inscritos em COA, nem a garantia de lesar terceiros, 

tampouco a prerrogativa de ocultar causa de ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor. 
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35. Com isso, vê-se que a averbação pré-executória possui o escopo de prevenir a ocorrência 

de fraudes à execução, seja pela anotação, nos respectivos órgãos de registros de bens e direitos 

sujeitos a arresto ou penhora, da existência de crédito inscrito em dívida ativa da União, seja pela 

indisponibilidade temporária e restrita de bens e direitos, constituindo-se, portanto, em relevante 

instrumento de materialização da garantia do crédito tributário insculpida no art. 185 do CTN, 

estando em plena consonância com os Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do 

Interesse Público, bem como com a Segurança Jurídica e a boa-fé, além de estar próxima, com as 

necessárias adaptações, do modelo de averbação premonitória, concebido pelo CPC/20 15, 

representando medida preventiva ao exercício abusivo do direito de propriedade. 

36. Avançando, além de ter o condão de prevenir fraudes à execução, cumpre esclarecer que a 

averbação pré-executória está inserida em um contexto em que se objetiva atribuir maior 

eficiência ao modelo de cobrança da Dívida Ativa da União, em alinhamento aos princípios da 

eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República8
), da economicidade e da racionalidade. 

37. Até porque, o modelo pátrio, até então vigente, relativo à cobrança da Dívida Ativa da 

União apresentava, em diversos casos, reduzida eficácia, na medida em que, após se provocar 

o Poder Judiciário, na ânsia de satisfazer os respectivos créditos, em várias situações, o devedor 

sequer era localizado, tampouco eram encontrados bens tendentes a adimplir os valores 

cobrados, conforme explicitado em estudo elaborado pelo IPEA, nos seguintes termos: 

[...] Considerando-se as grandes rotinas que compõem o processo de execução fiscal 
promovido pela PGFN, percebe-se que o cumprimento da etapa de citação constitui um 
imenso gargalo inicial. Apenas 3,5% dos executados apresentam-se voluntariamente 
ao juízo. Em 47,4% dos processos ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação, e 
em 36,9% dos casos não há qualquer citação válida. Como a citação ocorre por edital em 
6,4% dos casos, pode-se afirmar que em 43,5% dos executivos fiscais o devedor não é 
encontrado pelo sistema de Justiça. [...] Cruzando-se a quantidade de ações nas quais 
ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação com o universo de executivos fiscais 
nos quais o devedor não é encontrado pelo sistema de Justiça, chega-se à conclusão de que 
a localização imediata do executado é fundamental para o êxito da citação pessoal. Quando 
o devedor não é encontrado logo na primeira tentativa, as chances de que venha a ser 
localizado posteriormente caem para pouco mais de um terço (34,8% dos casos). Em 15% 
dos casos há penhora de bens, e somente um terço dessas penhoras resulta da 
apresentação voluntária de bens pelo devedor. Em apenas 4,4% dos processos de 
execução fiscal ocorre algum tipo de objeção de preexecutividade, e somente 6,4% dos 
devedores opõem embargos à execução [...] Entretanto, caso a Justiça Federal logre 

8 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...] (Destacou-se) 
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penhorar bens do devedor, a probabilidade destes satisfazerem integralmente os 
interesses da União tende ao irrisório. Somente 2,6% das ações de execução fiscal 
resultam em algum leilão judicial, com ou sem êxito. Do total de processos, em apenas 
0,2% dos casos o pregão gera recursos suficientes para satisfazer integralmente o débito, 
enquanto a adjudicação dos bens do executado extingue a dívida em 0,3% dos casos. 
Aproximadamente três quintos dos processos de execução fiscal vencem a etapa de citação. 
Destes, 25% conduzem à penhora, mas somente uma sexta parte das penhoras resultam em 
leilão. Nas entrevistas realizadas ao longo da pesquisa, os diretores de secretaria e 
serventuários da Justiça responsáveis pela etapa do leilão demonstraram profundo 
desalento com a complexidade dos atos administrativos e judiciais necessários à realização 
de um leilão, que são extraordinariamente burocráticos, demandam muito trabalho e são de 
pouca efetividade. Como resultado, muitas das varas da Justiça Federal implantadas nos 
últimos cinco anos jamais realizaram qualquer pregão [...] Consequentemente, o tempo 
médio total de tramitação do PEFM e de 2.989 dias, ou seja, oito anos, dois meses e 
nove dias. Note-se que esta é uma média provável produzida em função da frequência 
média provável e do tempo médio provável das etapas que compõem o executivo fiscal [...] 
[...] (Disponível em 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/ li 058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso 
em 22 de fevereiro 2018). 

38. Nesse contexto, a Lei nO 13.606, de 9 de janeiro de 2018, introduziu, à Lei nO 10.522, de 19 

de julho de 2002, os artigos 20-B, 20-C e 20-E, prevendo mecanismos tendentes a tornar o 

modelo de cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública federal mais eficiente, com o 

aprimoramento de instrumentos em âmbito administrativo e o consequente 

descongestionamento do Poder Judiciário, frisando-se que a execução fiscal, no modelo que 

vigorava, apresentava alto custo e reduzido índice de recuperação dos créditos públicos. 

39. Assim, com base no art. 20-E da Lei n° 10.522/2002, incluído pelo art. 25 da Lei nO 

13.606/2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Portaria PGFN nO 33, de 

08 de fevereiro de 2018, estabeleceu um procedimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da execução fiscal, prevendo, em seu art. 6°, que, uma vez inscrito o débito em dívida ativa da 

União, o devedor será notificado, na esfera administrativa, para, no prazo indicado: ill efetuar o 

pagamento do valor do débito; Q} parcelar o valor integral do débito; fl ofertar antecipadamente 

garantia em execução fiscal9
; ou ç!} apresentar Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI). 

40. Em seguida, conforme o art. 7° da Portaria PGFN nO 33/2018, uma vez esgotados os prazos 

e não adotada, pelo devedor, nenhuma das providências descritas no art. 6°, a Procuradoria-Geral 

9 Nesse caso, o devedor poderá obter Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos moldes do art. 206 do 
CTN, com base no art. 13 da Portaria PGFN nO 33, de 08 de fevereiro 2018. 
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da Fazenda Nacional poderá adotar diversas medidas administrativas elencadas nos incisos I a 

XVII do referido artigo, dentre elas, a averbação pré-executória, prevista no inciso m. 

41. Desse modo, percebe-se que, pelo novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União 

instaurado com o advento da Lei n° 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN n° 33/2018, 

deverão ser adotadas, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diversas 

medidas administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, com o procedimento para 

localização de bens e direitos do devedor, de modo a se mensurar a possibilidade de êxito, ou, 

não, da eventual execução fiscal a ser hipoteticamente ajuizada. 

42. Nessa linha, destaque-se que o art. 20-C da Lei n° 10.522/2002, incluído pelo art. 25 da 

Lei n° 13.606/2018, instituiu o "ajuizamento condicionado" de execuções fiscais, prevendo que 

a "Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá condicionar o ajuizamento de execuções 

fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou 

corresponsáveis. desde que úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados." 

43. Sobre o tema, ao regulamentar o instituto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por 

meio da Portaria PGFN n° 33/2018, preconizou, em seu art. 33, que "o ajuizamento de execuções 

,fiscais para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa da União fica condicionado à 

localização de indícios de bens, direitos ou atividade econômica do devedor ou corresponsável, 

desde que úteis à satisfàção integral ou parcial do débito a ser executado." 

44. Com isso, vê-se que, no novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União, instaurado 

com o advento da Lei n° 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN n° 33/2018, a execução 

fiscal só será ajuizada se localizados indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos 

devedor ou corresponsável úteis à satisfação integral ou parcial do débito. 

45. Assim, adota-se um modelo mais racional de cobrança da Dívida Ativa da União, além 

de se viabilizar o descongestionamento do Poder Judiciário, já que ele só será acionado nas 

hipóteses de potencial viabilidade de satisfação do crédito inscrito em DAU. 

46. Dessa forma, a averbação pré-executória configura relevante instrumento no novo 

modelo de cobrança da Dívida Ativa da União mais eficiente, com o aprimoramento de 
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instrumentos em âmbito administrativo e o consequente descongestionamento do Poder Judiciário, 

tendo estreita relação com o instituto do "ajuizamento condicionado", bem como 

privilegiando, além dos princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público, da 

Segurança Jurídica e da boa-fé objetiva, os primados da razoável duração do processo (art. 5°, 

LXXVIII, CRIO), da eficiência (art. 37 da CR), da economicidade e da racionalidade. 

47. Inclusive, tem sido contemplado, no ordenamento jurídico pátrio, diversos instrumentos 

tendentes a solucionar conflitos por meio de mecanismos extrajudiciais, a fim de 

descongestionar o Poder Judiciário e de viabilizar a pacificação das tensões existentes no âmbito 

da sociedade de modo mais racional e célere, mencionando-se, nesse sentido, a título ilustrativo, a 

Lei n° 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 

controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. 

48. Especificamente, cumpre destacar, por exemplo, como aprimoramento de instrumentos em 

âmbito administrativo, em um contexto de "desjudicialização", o Cadastro de Informativo de 

créditos não quitados do setor público federal (CADIN), previsto na Lei n° 10.52212002, cuja 

inscrição prescinde de intervenção jurisdicional, tendo sido apreciado pelo STF no âmbito da ADI 

n° 1.454, bem como o protesto extrajudicial da CDA, preconizado na Lei n° 12.767/2012, o qual 

teve a constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI n° 5.135. 

49. No mais, antes da averbação pré-executória (Lei n° 13.606/2018), já havia a previsão de ato 

que implicasse em indisponibilidade de bens, independentemente de decisão judicial, nos moldes 

do artigo 54, inciso IH, da Lei n° 13.097/2015, no título pertinente aos Registros Públicos, que 

contempla a "averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos 

registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei". 

50. Além disso, em nosso ordenamento jurídico, há diversos outros exemplos de 

indisponibilidade de bens gerada em âmbito extrajudicial, mencionando-se, a título 

exemplificativo, o art. 36 da Lei nO 6.02411974, o art. 24-A da Lei nO 9.656/1998, o art. 44 da Lei 

nO 8.44311992 e o art. 59 da Lei Complementar nO 109/2001. 

10 Art. 5° [...]
 
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucionaln" 45. de 2004)
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51. Inclusive, cumpre expor o novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União atende 

à Recomendação do Tribunal de Contas da União, proferida no bojo do Acórdão nO 1320/2017 

- TCU Plenário (recomendação nO 3.1.9)11, no sentido de propor medidas para incremento da 

eficiência da recuperação de créditos inscritos em dívida ativa da União. 

52. Ademais, o novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União está alinhado com as 

práticas adotadas no âmbito dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)12, encontrando-se diversos institutos análogos à averbação pré

executória nos ordenamentos jurídicos dos países membros da OCDE, ou seja, nos Estados 

Unidos (lien), na França (penhora pelo hussier), em Portugal (procedimento administrativo 

cautelar), na Espanha (medida cautelar pré-executória), no México (embargos precautórios) e no 

Chile (procedimento especial do Tesorero), além de existirem modelos próximos em países latino

americanos, que não são membros da aCDE, a exemplo do Peru (atuação do ejecutor coativo), da 

Bolívia (penhora pré-executória) e da Argentina (penhora administrativa). 

53. Dessa forma, a averbação pré-executória tem o condão, notadamente, de prevenir a 

ocorrência de fraudes à execução, seja pela anotação, nos respectivos órgãos de registros de bens 

e direitos sujeitos a arresto ou penhora, da existência de crédito inscrito em dívida ativa da União, 

seja pela indisponibilidade temporária e restrita de bens e direitos, constituindo relevante 

instrumento de materialização da garantia do crédito tributário do art. 185 do CTN, além de estar 

inserida em um contexto de novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União, com o 

aprimoramento de instrumentos em âmbito administrativo e o consequente descongestionamento 

do Poder Judiciário, de modo que privilegia os princípios da Supremacia e da Indisponibilidade 

do Interesse Público, da Segurança Jurídica e da boa-fé objetiva, além dos primados da 

razoável duração do processo, da eficiência, da economicidade e da racionalidade. 

I1 3. I Recomendações 
[... ] 
3.1.9 À Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Fazenda e a Advocacia
Geral da União, que apresente, no prazo de 90 dias, plano de ação, contemplando um conjunto de 
medidas com vistas a incrementar a arrecadação de receitas referentes à Dívida Ativa da União, em 
consonância com o princípio da eficiência da administração pública, consubstanciado no caput do art. 
37 da Constituição Federal de 1988 (item 4.1.2.10). (Destacou-se) 

1~ Inclusive, vale consignar que o Brasil se encontra em processo de adesão à referida organização, 
sendo, nesse cenário, relevante o alinhamento às práticas adotas nos países membros da OCDE. 
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II.B) DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR víCIO FORMAL 


AVERBAÇÃO PRÉ-EXECUTÓRIA COMO MECANISMO DE MATERIALIZAÇÃO
 

DA GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVISTA NO ART. 185 DO CTN


MERO INSTRUMENTO NA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA D.A.U.:
 

54. Inicialmente, vale lembrar que o Autor alegou a inconstitucionalidade por vício formal, 

argumentando haver violação à reserva de lei complementar para o estabelecimento de normas 

sobre crédito tributário (art. 146, IH, "b", da CR), ocasião em que externou que a Lei nO 

13.606/2018, com status de lei ordinária, outorgou poderes à Fazenda Pública para bloquear bens 

na cobrança da dívida ativa tributária, ampliando as garantias do crédito tributário federal. 

55. Sobre o tema, cumpre, primeiramente, expor que o art. 146, inciso 111, alínea "b"l3, da 

Constituição da República, prevê, em síntese, que cabe à lei complementar "estabelecer normas 

gerais em matéria de legislação tributária", especialmente, sobre crédito. 

56. Dessa forma, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 com status de lei complementar, regulamentou, em seu Título 111 (artigos 139 a 193), os 

elementos do crédito tributário, dispondo, em síntese, sobre a(s) sua(s): a) constituição; b) 

suspensão; c) extinção; d) exclusão; e e) garantias e privilégios. 

57. Assim, o art. 185 do CTN, com redação dada pela Lei Complementar nO 118/2005, ao 

dispor sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, previu que "presume-se fraudulenta a 

alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com 

a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa." 

58. Nessa perspectiva, o art. 25 da Lei nO 13.606/2018, ao incluir o art. 20-B à Lei n° 

10.522/20002, prevendo o instituto da averbação pré-executória, não disciplinou acerca de 

13 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
[... ] 
111 - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
 
[ ...]
 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
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normas gerais relacionadas ao crédito tributário, mas, sim, apenas instituiu mecanismo de 

materialização da garantia do crédito tributário prevista no art. 185 do CTN. 

59. Até porque, confonne esmiuçado no tópico "II.A" acima, a averbação pré-executória tem 

o condão, especialmente, de prevenir a ocorrência de fraudes à execução, seja pela anotação, 

nos respectivos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, da existência 

de crédito inscrito em dívida ativa da União, seja por provocar a indisponibilidade 

temporária e restrita de bens e direitos, constituindo-se, portanto, relevante mecanismo de 

materialização da garantia do crédito tributário insculpida no art. 185 do CTN. 

60. Dessa fonna, percebe-se a averbação pré-executória não criou garantia ou privilégio 

ao crédito tributário, sendo a presunção de fraude à execução, com a conseguente ineficácia do 

negócio jurídico em relação ao credor, decorrência do art. 185 do CTN, de modo que a nonna em 

apreço apenas instrumentalizou a concretização de tal garantia/privilégio do crédito tributário, 

consistindo em norma meramente procedimental materializadora de direito material. 

61. Com isso, na condição de mecanismo de materialização da garantia do crédito tributário 

prevista no art. 185 do CTN, a averbação pré-executória não se submete à reserva de lei 

complementar, a que se refere a alínea "b" do inciso 111 do art. 146 da Constituição Federal. 

62. Ademais, além de se constituir mecanismo de concretização da garantia do crédito 

tributário insculpida no art. 185 do CTN, a averbação pré-executória configura instrumento de 

cobrança extrajudicial da Dívida Ativa da União, consistindo em norma procedimental. 

63. Nesse ponto, consoante aprofundado anterionnente, a averbação pré-executória está 

inserida em um contexto em que se objetiva atribuir maior eficiência ao modelo de cobrança 

da Dívida Ativa da União, em alinhamento aos princípios da eficiência (art. 37 da Constituição 

da República), da economicidade e da racionalidade, por meio do aprimoramento de instrumentos 

em âmbito administrativo e o conseguente descongestionamento do Poder Judiciário. 

64. Com isso, no novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União instaurado com o advento 

da Lei n° 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN n° 33/2018, deverão ser adotadas, no 

âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diversas medidas administrativas prévias ao 
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ajuizamento da execução fiscal, como o procedimento para localização de bens e direitos do 

devedor, de modo que a averbação pré-executória se insere nesse cenário, estando, 

umbilicalmente, relacionada com o instituto do "ajuizamento condicionado". 

65. Nessa perspectiva, na condição de instrumento de cobrança extrajudicial da Dívida 

Ativa da União, consistindo em norma procedimental, a averbação pré-executória, da mesma 

forma, não se submete à reserva de lei complementar, prevista no art. 146 da Constituição Federal. 

66. Nesse sentido, dispondo acerca de instrumentos em âmbito administrativo relacionados à 

créditos do setor público federal não quitados, a Lei ordinária n° 10.522/2002 regulamentou o 

CADIN, bem como a Lei ordinária n° 12.767/2012 disciplinou o protesto extrajudicial da 

CDA, o qual teve a constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI n° 5.135, senão vejamos: 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI N° 9.492/1997, ART. 1°, PARÁGRAFO ÚNICO. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE 
DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. 
CONSTITUCIONALIDADE. 
1. O parágrafo único do art. l° da Lei n° 9.492/1997, inserido pela Lei n° 12.767/2012, 
que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é 
compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto 
material. 
[...] 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: "Q 
protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por 
não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 
contribuintes e, assim, não constituir sanção política." (ADI n° 5.135/DF, STF, Plenário, 
Relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 09/11/2016, publicação em 09/11/2016). 
(Grifos nossos) 

67. Na mesma toada, a Lei n° 6.830/1980, com status de lei ordinária, dispõe sobre a cobrança 

judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, aplicando-se, subsidiariamente, nos moldes do art. 

1014 da referida lei, o Código de Processo Civil, que, outrossim, tem status de lei ordinária. 

68. Assim, vê-se que a averbação pré-executória não se submete à reserva de lei 

complementar, a que se refere a alínea "b" do inciso 111 do art. 146 da Constituição da República, 

uma vez que não disciplina elemento do crédito tributário, configurando norma procedimental 

14 Art. 1°- A execução judicial para 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. (Grifamos) 
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tendente tanto a materializar a garantia do crédito tributário prevista no art. 185 do CTN, 

quanto a instrumentalizar a cobrança extrajudicial da Dívida Ativa da União. 

II.C) AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO MATERIAL: 

lI.C1) INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO 

(PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE) E À RESERVA DE JURISDIÇÃO: 

69. Avançando, o Autor alega existir afronta tanto ao devido processo legal substantivo quanto 

à reserva de jurisdição (art. 5°, LIV e XXXV, da CR), aduzindo, em suma, que os dispositivos 

atacados não se mostram proporcionais/razoáveis, bem como expondo que, no sistema 

constitucional brasileiro, o poder de adotar medidas acauteladoras deve ser prerrogativa exclusiva 

do Poder Judiciário, salvo nos casos previstos expressamente pela Constituição. 

70. Inicialmente, cumpre externar que a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem que o 

princípio da proporcionalidade/razoabilidadels decorre do devido processo legal (art. 5°, inciso 

LIV, da CR/88), em sua acepção substantiva, sendo utilizado, em especial, para resolver situações 

de colisão entre valores constitucionalizados (técnica da ponderação), bem como contendo três 

elementos, quais sejam: a) a necessidade, pela qual a adoção da medida deve ser indispensável 

para o caso concreto; b) a adequação, que significa que o meio escolhido deve atingir o objetivo 

perquirido; e c) a proporcionalidade em sentido estrito, que analisa se o ato praticado, em termos 

de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outros valores constitucionalizados. 

71. Nesse cenário, vale rememorar que a averbação pré-executória visa a, precipuamente, 

prevenir a ocorrência de fraudes à execução, além de estar inserida em um contexto de novo 

15 Em relação ao princípio da razoabilidade, há alguns juristas que entendem ser sinônimo do princípio 
da proporcionalidade, ao passo que há outros estudiosos que defendem ser uma espécie deste, podendo-se 
citar, a título ilustrativo, estes entendimentos doutrinários: "não é estranho encontrar em diversos textos 
jurídicos nacionais e em manuais a afirmação de uma equivalência quando se referem à proporcionalidade 
e à razoabilidade. Nesse sentido, ambos os termos seriam sinônimos e seriam aplicados para designar o 
modo como princípios jurídicos seriam supostamente aplicados em face de um caso concreto. Todavia, 
Virgílio Afonso da Silva alerta que tal confusão de termos representa um equívoco metodológico (00'] Desse 
modo, a noção de razoabilidade apenas corresponde à primeira das três sub-regras que compõem a estrutura 
da "proporcionalidade", a adequação (00']" (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito 
Constitucional. JusPodivm. 4a ed. Sa1vador/BA. 2012. p. 229-230) 
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modelo de cobrança da Dívida Ativa da União mais eficiente, com o aprimoramento de 

instrumentos em âmbito administrativo e o consequente descongestionamento do Poder Judiciário, 

de modo que, nitidamente, privilegia os princípios da Segurança Jurídica e da boa-fé objetiva, além 

dos primados da razoável duração do processo, da eficiência, da economicidade e da racionalidade. 

72. No mais, convém externar que a averbação pré-executória incide sobre bens e direitos que 

possam satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa da União, cujos valores envolvidos objetivam 

atender às inúmeras necessidades coletivas, atraindo-se, com isso, a aplicação, ao caso, dos 

Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público. 

73. Ademais, registre-se (l) que a averbação pré-executória só se aplica aos devedores com 

créditos inscritosl6 em dívida ativa da União, inscrição essa que só ocorre após controle prévio 

de legalidade, (2) que antes da constituição definitiva do crédito tributário, e, assim, em momento 

prévio à realização da averbação pré-executória, o devedor é devidamente notificado, para, 

querendo, impugnar o lançamento, de modo que, ao sujeito passivo, é previamente concedido o 

contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, (3) que a averbação pré-executória 

não enseja expropriação dos bens e direitos atingidos, e, sim, mera indisponibilidade, (4) que 

a averbação pré-executória não é irrestrita, recaindo somente sobre os bens e direitos em valor 

suficiente para satisfação dos créditos inscritos em dívida ativa, de responsabilidade do devedor 

ou corresponsável, (5) bem como que a averbação pré-executória não possui prazo 

indeterminado, de modo que o registro será cancelado, por exemplo, se, decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias, contados, conforme o caso, do primeiro dia útil após esgotado o prazo para 

impugnação ou da data da ciência de sua rejeição, não for ajuizada a respectiva execução fiscal. 

74. Assim, percebe-se que a averbação pré-executória, a que se refere o inciso 11 do § 3° do 

art. 20-B da Lei n° 10.522/2002, ao ensejar a anotação, nos respectivos órgãos de registros de bens 

e direitos sujeitos a arresto ou penhora, da existência de crédito inscrito em Dívida Ativa da União, 

bem como a indisponibilidade temporária e restrita de bens e direitos tendentes a satisfazer o 

crédito inscrito em Dívida Ativa da União, é proporcional/razoável. 

16 A averbação pré-executória só incide aos devedores inscritos em dívida ativa após o transcurso de cento 
e vinte dias da data da publicação da Portaria PGFN nO 33/2018 (artigos 50 e 52 da portaria). 
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75. Isso porque, a averbação pré-executória se apresenta necessária, uma vez que representa 

medida essencial ao atingimento dos fins pretendidos, além de atribuir maior eficiência à 

arrecadação tributária, configurando relevante mecanismo no novo modelo de cobrança da Dívida 

Ativa da União, com o aprimoramento de instrumentos em âmbito administrativo e o consequente 

descongestionamento do Poder Judiciário, lembrando-se a execução fiscal, no modelo que 

vigorava, apresentava alto custo e reduzido índice de recuperação dos créditos públicos. 

76. Além disso, a medida se mostra adequada, já que tem aptidão para alcançar o objetivo 

pretendido, conferindo maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e gerando 

a indisponibilidade restrita e temporária dos bens e direitos envolvidos, o que, certamente, previne 

a ocorrência de fraudes à execução, além de servir como importante mecanismo extrajudicial de 

cobrança, estimulando a adimplência, incrementando a arrecadação e promovendo a justiça fiscal. 

77. No mais, a averbação é proporcional em sentido estrito, pois os eventuais custos gerados 

com a medida são amplamente compensados pelos seus beneficios, quais sejam, a prevenção de 

fraudes à execução, com prestígio à segurança jurídica e a terceiros de boa-fé, o incremento na 

eficiência da arrecadação tributária e economicidade na recuperação dos créditos tributários, com 

o descongestionamento do Poder Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 

78. Nesse sentido, em caso semelhante, ao se posicionar pela constitucionalidade do protesto 

extrajudicial da CDA, o STF afastou a tese de desproporcionalidade da medida, desta forma: 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
 
LEI N° 9.49211 997, ART. 1°, PARÁGRAFO ÚNICO. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE
 
DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO.
 
CONSTITUCIONALIDADE.
 
[...]
 
3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos 
sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada "sanção política" vedada pelo STF 
(cf. Súmulas n° 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito 
tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma 
desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 
[...] 
3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da 
proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao 
descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo 
extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e 
promove a iustiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins 
pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, 
custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao 
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executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperacão dos créditos 
públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é 
proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA 
(limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus beneficios, a saber: (i) 
a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (m a 
garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens 
competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iH) o alívio da sobrecarga de 
processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. (ADI n° 5.135/DF, 
STF, Plenário, Relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 09/1112016, publicação em 
09/11120 16). (Destacou-se) 

79. Inclusive, a análise da proporcionalidade da lei foi realizada pelo Legislador, quando 

do debate do projeto no âmbito do processo legislativo, de modo que, no exercício do poder de 

confonnação, almejou-se instituir mecanismo de concretização de garantia do crédito 

tributário prevista no art. 18S do CTN e de maior eficiência na cobrança da Dívida Ativa da 

União, estimulando a adimplência, incrementando a arrecadação e promovendo a justiça fiscal. 

80. Nesse aspecto, o Legislador, ao instituir a averbação pré-executória, aproximou-se, com 

as necessárias adaptações, do modelo de averbação premonitória, concebido pelo Código de 

Processo Civi1/201S, mencionando-se, os artigos 799, IX, 792, 11, e 828, todos do CPC/2015. 

81. De mais a mais, vale lembrar que a averbação pré-executória se apresenta legítima sob o 

manto da vedação ao abuso de direito e pelo respeito à boa-fé objetiva, não se imaginando que 

a Constituição da República tutele direito à prática de fraude, ainda mais, em casos envolvendo 

créditos inscritos em CDA, nem a garantia de lesar terceiros, tampouco a prerrogativa de ocultar 

causa de ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor. 

82. Com isso, não se observa qualquer desproporcionalidade/irrazoabilidade na averbação pré

executória, a qual se mostra necessária e adequada quanto ao fim almejado, bem como 

proporcional em sentido estrito em relação à análise de "custo-beneficio". 

83. Prosseguindo, em relação à alegada ofensa à reserva de jurisdição, convém, 

primeiramente, ressaltar que a averbação pré-executória, com o objetivo precípuo de concretizar a 

garantia do crédito prevista no art. 185 do CTN, atribui maior publicidade ao descumprimento das 

obrigações tributárias a terceiros de boa-fé, por meio de anotação nos respectivos registros, da 

existência de créditos inscritos em Dívida Ativa da União, bem como toma, por prazo detenninado 
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e de fonna restrita, bens e direitos do devedor indisponíveis, não havendo qualquer embaraço 

ao uso e gozo, tampouco expropriação dos respectivos bens e direitos envolvidos. 

84. Além disso, a averbação pré-executória poderá ocorrer apenas após a inscrição do crédito 

em Dívida Ativa, lembrando-se que a Certidão de Dívida Ativa da União goza dos requisitos de 

presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo submetida a rigoroso controle prévio de 

legalidade, inerente à condição de ato administrativo típico, investido dos atributos de presunção 

de veracidade e de legitimidade, lembrando-se, ademais, que, na seara administrativa, são 

plenamente oportunizados, ao devedor, o contraditório e a ampla defesa. 

85. Nesse contexto, mostra-se, plenamente, viável a realização da averbação pré-executória na 

esfera extrajudicial, sem a necessidade de intervenção jurisdicional, uma vez que a averbação em 

foco não provoca qualquer embaraço ao uso e gozo, tampouco expropriação dos respectivos 

bens e direitos envolvidos, aplicando-se somente em créditos inscritos em Dívida Ativa, 

apresentando a CDA os requisitos de presunção de certeza, Iiquidez e exigibilidade, sendo 

submetida a rigoroso controle prévio de legalidade, inerente à condição de ato administrativo 

típico, investido dos atributos de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo, na seara 

administrativa, oportunizados, ao devedor, o contraditório e a ampla defesa. 

86. Em tal cenário, exigir o acionamento do Poder Judiciário para a averbação pré-executória, 

certamente, iria de encontro à eficiência e à razoável duração do processo, além de desprestigiar 

as relevantes funções exercidas no âmbito da atividade jurisdicional, ressaltando-se que a 

averbação pré-executória constitui mero ato de registro. 

87. Dessa fonna, a averbação pré-executória, na condição de mero ato registraI, não se 

submete à reserva de jurisdição, frisando-se que, sobre o tema, o STF, no âmbito do Mandado 

de Segurança nO 23.452, explicitou que a reserva de jurisdição incidiria sobre, diferentemente da 

averbação, medidas invasivas, como a busca domiciliar, a interceptação telefônica e a decretação 

da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância, nos seguintes tennos: 

A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre determinadas 
matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5°, XI), a interceptação telefônica (CF, 
art, 5°, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de 
flagrância (CF, art. 5°, LXI) - traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao 
Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a 
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prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força 
e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais 
atribuições, por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado. (MS 23.452, 
reI. mino Celso de Mello,j. 16-9-1999, P, DJ de 12-5-2000). (Destacamos) 

88. De mais a mais, convém lembrar que a averbação pré-executória deverá ser cancelada, 

por exemplo, se, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados, confonne o caso, do primeiro dia 

útil após esgotado o prazo para impugnação ou da data da ciência de sua rejeição, não for ajuizada 

a respectiva execução fiscal, confonne parágrafo único do art. 30 da Portaria PGFN nO 33/2018. 

89. Nessa toada, vale esclarecer que a averbação pré-executória não consiste em penhora 

de bens e direitos, mas, sim, mera em anotação, nos respectivos registros, da existência de créditos 

inscritos em Dívida Ativa da União, com o intuito tanto de dar publicidade a terceiros de boa-fé, 

quanto de tomar, por prazo detenninado, os bens e direitos indisponíveis, ressaltando-se que, 

sendo o caso, a averbação pré-executória deverá ser convertida em penhora no âmbito do 

Poder Judiciário, consoante explicitado no art. 36, § 2°, da Portaria PGFN nO 33/2018. 

90. No mais, sob outra perspectiva, a averbação pré-executória está inserida em um contexto 

de novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União mais eficiente, com o aprimoramento 

de instrumentos em âmbito administrativo e o consequente descongestionamento do Poder 

Judiciário, servindo como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, estimulando a 

adimplência, incrementando a arrecadação e promovendo a justiça fiscal, bem como estando em 

consonância com a razoável duração do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, da CF). 

91. Inclusive, com base no art. 20-E da Lei n° 10.522/2002, a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, por meio da Portaria PGFN n° 33/2018, estabeleceu um procedimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da execução fiscal, prevendo, em seu art. 6°, que, uma 

vez inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado, na esfera administrativa, 

para, no prazo indicado, dentre outras alternativas, ill efetuar o pagamento do valor do débito; Q} 

parcelar o valor integral do débito; ou ~ ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal. 

92. Assim, uma vez esgotados os prazos e não adotada, pelo devedor, nenhuma das 

providências possíveis, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá adotar diversas 

medidas administrativas elencadas nos incisos I a XVII do art. 7° da Portaria PGFN nO 3312018, 

dentre elas, a averbação pré-executória, insculpida no inciso 111 do referido artigo. 

24 



93. Com isso, percebe-se que, pelo novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União 

instaurado com o advento da Lei nO 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN nO 33/2018, 

deverão ser adotadas, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diversas medidas 

administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, com o procedimento para localização 

de bens e direitos do devedor, de modo a se mensurar a possibilidade de êxito, ou, não, da 

eventual execução fiscal a ser hipoteticamente ajuizada. 

94. Nessa linha, destaque-se que o art. 20-C da Lei nO 10.522/2002, incluído pelo art. 25 da 

Lei nO 13.606/2018 e disciplinado no art. 33 da Portaria PGFN nO 33/2018, instituiu o 

"ajuizamento condicionado" de execuções fiscais, prevendo que a "Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional poderá condicionar o ajuizamento de execuções .fiscais à ver~jicação de 

indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis. desde que 

úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados." 

95. Com isso, vê-se que, no novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União instaurado 

com o advento da Lei nO 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN nO 33/2018, a execução 

fiscal só será ajuizada se localizados indícios de bens, direitos ou atividade econômica do 

devedor ou corresponsável úteis à satisfação integral ou parcial do débito, estando a averbação 

pré-executória intimamente relacionada com o instituto do "ajuizamento condicionado". 

96. Até porque, a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, no modelo que vigorava, 

apresentava alto custo e reduzido índice de recuperação dos créditos públicos, na medida em 

que, após a atuação de diversos órgãos relevantes da máquina administrativa e de se provocar o 

Poder Judiciário, na ânsia de satisfazer os respectivos créditos, em várias situações, o devedor 

sequer era localizado, tampouco eram encontrados bens tendentes a adimplir os valores cobrados. 

97. Nesse compasso, vale consignar que tem sido contemplado, no ordenamento jurídico 

pátrio, diversos instrumentos tendentes a solucionar conflitos por meio de mecanismos 

extrajudiciais, a fim de, dentre outros objetivos, descongestionar o Poder Judiciário, 

mencionando-se, nesse sentido, a título ilustrativo, o art. 73317 do Código de Processo 

17 Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não 
havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por 
escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731. 
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Civi1/2015, que dispõe sobre "o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção 

consensual de união estável", os quais podem ser realizados por escritura pública em cartório, não 

dependendo a escritura de homologação judicial. 

98. Especificamente, cumpre destacar, por exemplo, como aprimoramento de instrumentos em 

âmbito administrativo, em um contexto de "desjudicialização", o Cadastro de Infonnativo de 

créditos não quitados do setor público federal (CADIN), previsto na Lei n° 10.522/2002, cuja 

inscrição prescinde de intervenção jurisdicional, tendo sido apreciado pelo STF no âmbito da ADI 

n° 1.454, bem como o protesto extrajudicial da CDA, preconizado na Lei n° 12.767/2012, o qual 

teve a constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI n° 5.135. 

99. Ademais, consigne-se que, antes da averbação pré-executória (Lei n° 13.606/2018), já havia 

a previsão de ato que implicasse em indisponibilidade de bens, independentemente de decisão 

judicial, nos moldes do artigo 54, inciso IH, da Lei n° 13.09712015, no título pertinente aos 

Registros Públicos, que contempla a "averbação de restrição administrativa ou convencional ao 

gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei". 

100. Além disso, vale registrar que, em nosso ordenamento jurídico, há diversos outros 

exemplos de indisponibilidade de bens gerada em âmbito extrajudicial, destacando-se o art. 

36 da Lei nO 6.024/1974, o art. 24-A da Lei n° 9.656/1998, o art. 44 da Lei n° 8.443/1992 e o art. 

59 da Lei Complementar nO 109/2001, senão vejamos: 

Art . 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação
 
extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo,
 
por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação
 
final de suas responsabilidades.
 
§ 1°A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção,
 
a extrajudicial ou a falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das
 
funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato.
 
[...] (Grifamos)
 

*** 
Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à 
saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da 
natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não 

§ 10 A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de 
registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 
§ 20 O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por 
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Grifo nosso) 
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podendo, por qualquer fonna, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e
 
liquidação final de suas responsabilidades. (Incluído pela Medida ProvisÓria n" 2.177-44.
 
de 2001)
 
§ Iº A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a direção
 
fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no
 
exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato. (Incluído pela Medida
 
ProvisÓria n° 2.177-44, de 2001)
 
[00'] (Destaque nosso)
 

*** 

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, detenninará, cautelannente, o afastamento temporário 
do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas 
funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos 
danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 
§ 10 Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo 
detenninado pelo Tribunal, deixar de atender à detenninação prevista no caput deste artigo. 
§ 20 Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o 
Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por 
prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos 
quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em 
apuração. (Destacamos) 

*** 
Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das 
entidades de previdência complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial 
ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer fonna, direta 
ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas 
responsabi Iidades. 
§ Iº A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a 
intervenção ou liquidação extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado no 
exercício das funções nos doze meses anteriores. 
§ 2º A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens de pessoas que, nos últimos doze 
meses, os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput e no parágrafo 
anterior, desde que haja seguros elementos de convicção de que se trata de simulada 
transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei Complementar. (Destacou-se) 

101. De mais a mais, vale consignar que a Lei n° 13.606/2018 não mitiga nem restringe o 

livre acesso do devedor ao Poder Judiciário, de modo que, entendendo haver eventual 

ilegalidade na medida, o devedor poderá socorrer-se ao Poder Judiciário. 

102. Assim, a averbação pré-executória, além de proporcional, não viola a reserva de 

jurisdição, uma vez que constitui mero ato de registro da existência de créditos inscritos em 

Dívida Ativa da União, dando publicidade a terceiros de boa-fé e tomando indisponíveis bens e 

direitos por prazo determinado, prevenindo fraude à execução fiscal, de modo que não provoca 

qualquer embaraço ao uso e gozo, tampouco expropriação dos respectivos bens e direitos 

envolvidos, situando-se em um contexto de novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União 
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mais eficiente, com o aprimoramento de instrumentos em âmbito administrativo e o consequente 

descongestionamento do Poder Judiciário, não se submetendo à cláusula de reserva de jurisdição. 

lI. C. 2) AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: 

103. O Autor alega também desrespeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV, da CR), 

expondo que a averbação pré-executória possibilita ao poder público, presumindo a má-fé do 

devedor de fraudar a dívida, provocar, unilateralmente, a indisponibilidade de bens do devedor. 

104. Todavia, como exposto, a averbação pré-executória só se aplica aos devedores com 

créditos inscritos1S em Dívida Ativa da União, inscrição essa que só ocorre após controle prévio 

de legalidade, sendo o devedor, antes da constituição definitiva do crédito tributário, e, assim, em 

momento prévio à averbação pré-executória, notificado, para, querendo, impugnar o 

lançamento, de modo que, ao sujeito passivo, é previamente concedido o contraditório e a ampla 

defesa no âmbito administrativo, em consonância com o devido processo legal. 

105. Na verdade, em linhas geraiS, uma vez verificada a hipótese de incidência, com a 

ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária, com a posterior constituição do 

crédito tributário por meio do lancamento, em face do qual é oportunizado ao devedor apresentar 

impugnacão, havendo, antes da constituição definitiva do crédito tributária, amplo 

contraditório e ampla defesa no "contencioso administrativo", confonne se observa no art. 

145, I, do CTN I9 e, quanto à esfera federal, no art. 14 e seguintes do Decreto n° 70.235119722°, 
sem prejuízo da possibilidade de o devedor acionar o Poder Judiciário, se entender pertinente. 

106. Além disso, uma vez constituído definitivamente o crédito tributário e realizada a 

respectiva inscrição em Dívida Ativa da União, antes de realizada a averbação pré

18 A averbação pré-executória só incide aos devedores inscritos em dívida ativa após o transcurso de cento 
e vinte dias da data da publicação da Portaria PGFN n° 33/2018 (artigos 50 e 52 da portaria). 

19 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
 
I - impugnação do sujeito passivo;
 
[o ..]
 

]0 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. 
[...] 
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executória, nos moldes do art. 6° da Portaria PGFN nO 33/2018, há a previsão de um procedimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da execução fiscal, no qual o devedor será notificado, na 

esfera administrativa, para, no prazo indicado: ill efetuar o pagamento do valor do débito; Q1 

parcelar o valor integral do débito; ç} ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal 21 ; ou 

Q} apresentar Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI). 

107. Em seguida, conforme o art. 7° da Portaria PGFN nO 33/2018, uma vez esgotados os prazos 

e não adotada, pelo devedor, nenhuma das providências possíveis, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional poderá adotar diversas medidas administrativas elencadas nos incisos I a XVII 

do referido artigo, dentre elas, a averbação pré-executória, prevista no inciso I1I, de modo que, 

nessa fase, vê-se a existência de contraditório e ampla defesa em âmbito administrativo. 

108. Inclusive, nesse aspecto, vale destacar o Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI), 

regulado nos artigos 15 a 20 da Portaria PGFN nO 33/2018, pelo qual se permite, ao devedor, 

solicitar a reanálise, pela PGFN, dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos 

inscritos em Dívida ativa da União, de modo que se o devedor apresentar o PRDI no prazo indicado 

suspenderá, em relação ao débito questionado, a prática dos atos descritos no art. 7°, dentre eles, a 

averbação pré-executória, podendo, em caso de deferimento do PRDI, haver o cancelamento, a 

retificação ou a suspensão da exigibilidade do débito, com a sustação, neste caso, no que couber, 

das medidas previstas no referido art. 7°, enquanto perdurar a suspensão, conforme artigos 15, 

caput e § 2°, e 19, caput, todos da Portaria PGFN nO 33/2018. 

109. Ademais, depois de constituído o crédito tributário e, após realizada a averbação pré

executória, ainda há a possibilidade, na seara administrativa, de o devedor apresentar 

"Impugnação à Averbação Pré-Executória", consoante a Portaria PGFN n° 33/2018 (art. 25 e ss.). 

110. Dessa forma, percebe-se, claramente, que, no que tange à averbação pré-executória, há 

pleno respeito ao devido processo legal, sendo oportunizados, ao devedor, o contraditório e a 

ampla defesa, na esfera administrativa, antes da constituição definitiva do crédito tributário, 

pela impugnação do lançamento, bem como depois da inscrição do crédito em Dívida Ativa da 

21 Nesse caso, inclusive, o devedor poderá obter Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos moldes 
do art. 206 do CTN, com base no art. 13 da Portaria PGFN n° 33, de 08 de fevereiro 2018. 
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União, tanto antes quanto depois da realização da averbação pré-executória, sem prejuízo, 

inclusive, em qualquer caso, da possibilidade de o devedor acionar o Poder Judiciário. 

111. Pela pertinência, cumpre citar o entendimento do STF na ADI n° 5.135, em que se 

corroborou a constitucionalidade do protesto extrajudicial da CDA, instituído pela Lei n° 

12.767/2012, ocasião em que o Pretório Excelso afastou a tese de ofensa ao devido processo legal, 

explicitando tanto que a execução fiscal não exclui a possibilidade de mecanismos 

extrajudiciais relacionados à cobrança da Dívida Ativa da União, quanto que o devedor 

poderia, sendo o caso, acionar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito, assim: 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI N° 9.492/1997, ART. l°, PARÁGRAFO úNICO. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE 
DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. 
CONSTITUCIONALIDADE. 
3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos 
contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o 
fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida 
Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto 
não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. 
(ADI n° 5.135/DF, STF, Plenário, Relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 
09/ I 1/2016, publicação em 09/11/2016). (Destaque nosso) 

112. Nessa perspectiva, como dito, a averbação pré-executória está inserida em um contexto 

de novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União mais eficiente, com o aprimoramento 

de instrumentos em âmbito administrativo e o consequente descongestionamento do Poder 

Judiciário, servindo como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, estimulando a 

adimplência, incrementando a arrecadação e promovendo a justiça fiscal, bem como estando em 

consonância com a razoável duração do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, da CF). 

113. Assim, vê-se que, em relação à averbação pré-executória, respeita-se, plenamente, o devido 

processo legal, sendo oportunizados, ao devedor, o contraditório e a ampla defesa, na esfera 

administrativa, antes da constituição definitiva do crédito tributário, pela impugnação do 

lançamento, bem como depois da inscrição do crédito em Dívida Ativa da União, tanto antes 

quanto depois da realização da averbação pré-executória, confonne a Portaria PGFN n° 33/2018, 

sem prejuízo, em qualquer caso, da possibilidade de o devedor acionar o Poder Judiciário. 
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/l.C3) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE: 

114. Avançando, o Autor suscita violação ao direito de propriedade (art. 5°, caput e inciso XXII, 

e art. 170, 11, da CR), explicitando que a averbação pré-executória influencia, de fonna 

desproporcional, nos atributos inerentes ao direito de propriedade, pennitindo a interferência no 

pleno uso, gozo e disposição dos bens e direitos dos devedores inscritos em Dívida Ativa da União. 

115. Todavia, vale rememorar que a averbação pré-executória: (1) não consiste sequer em 

penhora de bens e direitos, devendo, se for o caso, ser convertida em penhora no âmbito do Poder 

Judiciário (art. 36, § 2°, da Portaria PGFN n° 33/2018); (2) não enseja expropriação dos bens e 

direitos atingidos, e, sim, mera indisponibilidade; (3) é restrita, recaindo somente sobre os bens e 

direitos em valor suficiente para satisfação dos créditos inscritos em dívida ativa de 

responsabilidade do devedor ou corresponsável; e (4) não possui prazo indeterminado, de modo 

que o registro será cancelado, por exemplo, se, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados, 

confonne o caso, do primeiro dia útil após esgotado o prazo para impugnação ou da data da ciência 

de sua rejeição, não for ajuizada a respectiva execução fiscal. 

116. Dessa fonna, vê-se, nitidamente, que a averbação pré-executória não interfere, de modo 

algum, nas faculdades de uso e gozo da coisa, nem no direito de reavê-Ia, tampouco enseja 

expropriação dos respectivos bens e direitos envolvidos, afetando, na verdade, de modo restrito 

e temporário, apenas na faculdade de dispor da coisa. 

117. Nesse cenário, vale dizer que uma das características dos direitos fundamentais é, 

justamente, a relatividade, de modo que eles não podem ser entendidos como absolutos, seja 

porque podem existir conflitos entre os direitos fundamentais no caso concreto, seja pelo fato de 

não se conceber que os direitos fundamentais sejam utilizados para a prática de ilícitos. 

118. Sobre o tema, a doutrina pátria assim ensina: 

3. Características dos Direitos Fundamentais [...] j) Relatividade: Para a maioria da 
doutrina (de viés axiológico), os direitos fundamentais se caracterizam pela relatividade 
(por serem "direitos relativos"), ou seja, eles não podem ser entendidos como absolutos 
(ilimitados). Nesses tennos, é comum em vários estudos sobre o tema [...] a afinnação de 
que não podemos nos esconder no véu (ou atrás) de um direito fundamental para a 
prática de atividades ilícitas [...] (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito 
Constitucional. JusPodivm. 43 ed. 2012. p. 331) 
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119. Dessa fonna, o direito de propriedade, tal como os demais direitos, pode ser 

relativizado, frisando-se os artigos 1.228 e 1.231, ambos do Código Civil22, de modo que se 

mostra plenamente viável a relativização do direito de propriedade, na faceta inerente à 

disponibilidade do bem, por parte da averbação pré-executória, já que ela, além de recair sobre 

bens e direitos que possam satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa da União, cujos valores 

envolvidos objetivam atender às inúmeras necessidades coletivas, atraindo-se a aplicação dos 

Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público, possui a finalidade 

precípua de prevenir a ocorrência de fraudes à execução, constituindo relevante instrumento 

de materialização da garantia do crédito tributário insculpida no art. 185 do CT]'J. 

120. Assim, a indisponibilidade temporária e restrita, decorrente da averbação pré-executória, 

apresenta-se legítima, já que tem o condão de evitar que ocorra o abuso do direito propriedade, 

frisando-se que não se imagina que a Constituição da República tutele direito à prática de fraude, 

ainda mais, em casos envolvendo créditos inscritos em CDA, nem a garantia de lesar terceiros, 

tampouco a prerrogativa de ocultar causa de ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor. 

121. Até porque, a averbação pré-executória constitui ato de registro da existência de 

créditos inscritos em Dívida Ativa da União, com o intuito tanto de dar publicidade a terceiros de 

boa-fé, quanto de tomar, por prazo detenninado, os bens e direitos indisponíveis, prevenindo 

22 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ Iº O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 
e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a 
fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 
§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam 
animados pela intenção de prejudicar outrem. 
§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade 
pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. 
§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, 
na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela 
houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 
social e econômico relevante. 
§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o 
preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. (Grifamos) 

Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. (Destacou-se) 
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fraude à execução fiscal, sem, contudo, conforme exposto, provocar qualquer embaraço ao uso 

e gozo, tampouco expropriação dos respectivos bens e direitos envolvidos. 

122. Inclusive, é o patrimônio do devedor que responde pelas suas dívidas (art. 789 do 

CPC/201523
), sendo evidente que o direito à propriedade pode sofrer mitigações, em especial, 

quanto à disponibilidade da coisa, a fim de viabilizar, sendo o caso, a futura satisfação do credor. 

123. Nessa toada, em nosso ordenamento jurídico, há diversos outros exemplos de 

indisponibilidade de bens gerada, inclusive, em âmbito extrajudicial, destacando-se o disposto 

no art. 36 da Lei nO 6.02411974, no art. 24-A da Lei nO 9.656/1998, no art. 44 da Lei nO 8.44311992 

e no art. 59 da Lei Complementar nO 10912001. 

124. Com isso, observa-se que a averbação pré-executória não ofende o direito de propriedade, 

já que não interfere no uso e no gozo da coisa, nem no direito de reavê-la, tampouco enseja 

expropriação dos respectivos bens e direitos envolvidos, afetando, apenas, de modo restrito e 

temporário, a faculdade de dispor da coisa, podendo o direito de propriedade, assim como os 

demais, ser relativizado, não se concebendo que os direitos fundamentais sejam utilizados para a 

prática de ilícitos, lembrando-se que a averbação em apreço visa a, notadamente, prevenir fraudes 

à execução, além de recair sobre bens que tenham o condão de satisfazer crédito inscrito em Dívida 

Ativa da União, cujos valores envolvidos objetivam atender às inúmeras necessidades coletivas. 

1I.C.4) FALTA DE OFENSA À LIVRE INICIATIVA: 

125. Prosseguindo, o Autor alega ofensa à livre iniciativa (art. 170, caput e parágrafo único, da 

CR), aduzindo que a norma em foco possibilita à Fazenda Pública, sem a intervenção do Poder 

Judiciário, paralisar parcial ou integralmente a atividade econômica dos devedores da dívida ativa, 

diante do bloqueio de bens essenciais à continuidade de seus negócios. 

126. Conforme se vê no caput do art. 170 da Constituição da República, a "livre iniciativa" é 

um dos princípios que tutelam a Ordem Econômica brasileira, constituindo-se, em síntese, na 

liberdade de se exercer livremente qualquer atividade econômica. 

23 Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 
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127. Ocorre que a averbação pré-executória, instituída pela Lei n° 13.606/2015, não diz 

respeito à regulamentação de qualquer aspecto inerente ao livre exercício da atividade 

econômica, frisando-se que, inclusive, a Constituição Federal, no caput do seu art. 174, legitima 

a intervenção indireta do Estado na Ordem Econômica, como, por exemplo, agente normativo, 

sem que, com isso, fique configurada qualquer ofensa à livre iniciativa. 

128. Na verdade, conforme explicitado, a averbação pré-executória configura norma 

procedimental tendente tanto a materializar a garantia do crédito tributário prevista no art. 

185 do CTN, quanto a instrumentalizar a cobrança extrajudicial da Dívida Ativa da União. 

129. Até porque, o instituto em foco tem o condão de prevenir a ocorrência de fraudes à 

execução, seja pela anotação, nos respectivos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a 

arresto ou penhora, da existência de crédito inscrito em dívida ativa da União, seja pela 

indisponibilidade temporária e restrita de bens e direitos, constituindo-se em relevante 

instrumento de materialização da garantia do crédito tributário insculpida no art. 185 do CTN. 

130. No mais, no novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União instaurado com o 

advento da Lei n° 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN nO 33/2018, deverão ser 

adotadas, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diversas medidas administrativas 

prévias ao ajuizamento da execução fiscal, como o procedimento para localização de bens e 

direitos do devedor, de modo que a averbação pré-executória se insere nesse cenário, estando, 

umbilicalmente, relacionada com o instituto do "ajuizamento condicionado". 

131. Assim, não se verifica que a inovação legislativa em foco imponha óbice ao livre 

exercício da atividade econômica por parte das empresas, lembrando-se que, antes da Lei nO 

13.606/2018, já existiam, conforme explicitado, outras hipóteses de indisponibilidade 

administrativa no ordenamento jurídico pátrio, bem como que, em relação ao devedor 

tributário, havia a indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN, incluído pela Lei 

Complementar n° 118/2005, com amplitude superior e prazo indeterminado, sendo medida mais 

gravosa ao devedor do que a indisponibilidade decorrente da averbação pré-executória. 

132. Inclusive, registre-se que a averbação pré-executória não enseja expropriação dos bens 

e direitos atingidos, e, sim, mera indisponibilidade, sem qualquer embaraço ao uso e gozo 
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dos bens e direitos atingidos, não sendo medida é irrestrita, recaindo somente sobre os bens e 

direitos em valor suficiente para satisfação dos créditos inscritos em dívida ativa de 

responsabilidade do devedor ou corresponsável, bem como não possuindo prazo indeterminado, 

de modo que o registro será cancelado, por exemplo, se, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados, conforme o caso, do primeiro dia útil após esgotado o prazo para impugnação ou da data 

da ciência de sua rejeição, não for ajuizada a respectiva execução fiscal. 

133. Na verdade, mediante a averbação pré-executória, atribui-se maior publicidade a 

terceiros de boa-fé, por meio de anotação nos respectivos registros, da existência de créditos 

inscritos em Dívida Ativa da União, quanto se torna, por prazo determinado e de forma restrita, 

bens e direitos do devedor indisponíveis, não havendo qualquer embaraço ao uso e gozo dos 

respectivos bens e direitos envolvidos, de modo que não compromete o desempenho da 

atividade empresarial por parte do devedor atingido. 

134. Nesse sentido, entendendo pela constitucionalidade do protesto extrajudicial da CDA, 

instituído pela Lei n° 12.767/2012, o STF rechaçou a tese de ofensa à livre iniciativa, assim: 

[...] 3.1. [...] De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto 
não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não 
compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias 
(diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, 
etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma 
decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos 
próprios atores do mercado creditício. (ADI nO 5.135/DF, STF, Plenário, Relator Min. 
Roberto Barroso, julgamento em 09/11/2016, publicação em 09/11/2016). (Destacou-se) 

135. No mais, vale reforçar que a averbação pré-executória incide sobre bens e direitos que 

possam satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa da União, cujos valores envolvidos objetivam 

atender às inúmeras necessidades coletivas, atraindo-se, com isso, a aplicação, ao caso, dos 

Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público. 

136. Desse modo, vê-se que a averbação pré-executória não ofende a livre iniciativa, não 

constituindo óbice ao livre exercício da atividade econômica, configurando norma procedimental 

tendente tanto a materializar a garantia do crédito tributário prevista no art. 185 do CTN, quanto a 

instrumentalizar a cobrança extrajudicial da Dívida Ativa da União, não havendo qualquer 
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embaraço ao uso e gozo dos respectivos bens e direitos envolvidos, de modo que não se 

compromete o desempenho da atividade empresarial por parte do devedor atingido. 

lI. C. 5) INEXISTÊNCIA DE FERIMENTO À ISONOMIA: 

137. No mais, o Autor aduz ferimento à isonomia (art. 5°, caput e 150,11, da CR), alegando que 

a averbação pré-executória trata de forma equânime todos os devedores, sem fazer a discriminação 

entre os bons e maus pagadores da dívida ativa, de modo a, na prática, estabelecer regime mais 

gravoso àqueles que agem de boa-fé e não se utilizam de expedientes fraudulentos contra o Fisco. 

138. Na verdade, ao contrário do afirmado pelo Autor, a averbação pré-executória privilegia 

o primado da isonomia, já que se insere em um contexto de novo modelo de cobrança da Dívida 

Ativa da União, em que se busca evitar o ajuizamento indiscriminado de execuções fiscais. 

139. Desse modo, consoante explicitado, com base no art. 20-E da Lei n° 10.522/2002, incluído 

pelo art. 25 da Lei n° 13.606/2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da 

Portaria PGFN nO 33/2018, estabeleceu um procedimento administrativo prévio ao 

ajuizamento da execução fiscal, prevendo, em seu art. 6°, que, uma vez inscrito o crédito em 

dívida ativa da União, o devedor será notificado, na esfera administrativa, para, no prazo indicado, 

dentre outras alternativas, ª.l efetuar o pagamento do valor do débito; Q} parcelar o valor integral 

do débito; ou f2 ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal. 

140. Assim, uma vez esgotados os prazos e não adotada, pelo devedor, nenhuma das 

providências possíveis, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá adotar diversas medidas 

administrativas elencadas nos incisos I a XVII do art. 7° da Portaria PGFN n° 33/2018, dentre elas, 

a averbação pré-executória, insculpida no inciso III do referido artigo. 

141. Com isso, percebe-se que, pelo novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União 

instaurado com o advento da Lei n° 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN n° 33/2018, 

deverão ser adotadas, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diversas medidas 

administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, como o procedimento para localização 

de bens e direitos do devedor, previsto no art. 34 da mencionada portaria, de modo a se mensurar 

a possibilidade de êxito, ou, não, da eventual execução fiscal a ser hipoteticamente ajuizada. 
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142. Nessa linha. destaque-se que o art. 20-C da Lei n') 10.52212002. incluído pelo <.Ir! 2:' da 

Lei n° 13.606/2018 e disciplinado no ar!. JJ da [>ortélria P(JFN n"j; í1 nIX. instituiu () 

"ajuizamento condicionado" de execuções tiscais. prevendo que (l "!)mclIrudo/,;u-( ICru! du 

Fa:enda Naciona! poderá condicionar o ojlli:of11e!1fo de e.H'Cll~·aes .fiseul, cf 1'('/';/jul~'úo de 

indícios de bens, direitos ou otividode econiimico dos del'cdores Oll cO/'/'{',\jJo/lsÚ\'ei, (Ú_'~dc ql/e 

Úteis à satis/oçâo integra! ou I?fII"cio! dos débitos o serem execl/tudo,\" 

143. Com isso. vê-se que. no novo modelo de cobrançu..chLQ.ívida6tivjJ da.J Iniª()insLallradJ~1 

com o advento da Lei n° 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PÇil:J:,iJl~)3 '20J8. a nccução 

fiscal só será a.iuizada se localizados indícios de bens, direitos ou ati"idadc econômica do 

devedor ou corresponsável úteis à satisfação integral ou parcial do débito. estandp a a\~rha@ 

pré-executória intimamente relacionada com Q instituto do "ajuizanlSI1!I)ConL!içil)I1d(lo", 

144. Dessa forma. vislumbra-se. nitidamente. que a averbação rré-c\E.'cutúria privilegia o 

rrincípio da isonomia, tratando desigualmente os desiguais. na medida el11 quc cstú inserida 

em um contexto de novo modelo de cobrança da Dívida Ativa da União. 110 qual se ohjctha e,ilar 

o ajuizamento indiscriminado de execuções fiscais. 

145, Desse modo. percebe-se que a averbação pré-executória não viola o primadn ela isol1oll1in. 

mas. na verdade. privilegia o referido princípio. já que se insere em um contcxto de nu\ o modelo 

de cobrança da Dívida Ativa ela União. em que se busca evitar o ajuilal1lcnto indiscriminado de 

execuções fiscais. de modo a se tratar desigualmente os desiguais. 

UI - CONCLUSÃO: 

146. Ante o exposto. os fundamentos jurídicos aeima exposloS evidenciam o desc<lbimel1to do 

provimento liminar pleiteado. bem como a improcedência dos pedidos IÓl'l11ulados na inicia!. 

esrando em consonância com o texro constitucional () 311.25 da l.ei 11" j l ó06/20 1~( no Ir~dlO em 

que incluiu o art. 20-B. ~3°. inciso [J e o art. 20-E à Lei n" 10.52212002. 
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147. Essas são, portanto, as informações pertinentes para instruir a resposta do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República na AD! n° 5.881. 

À consideração superior. 

Brasília-DF, 05 de março de 2018. 
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RENATO no REGO VALENÇA 
Advogado da União 

ANEXO: Nota SAJ o. 24. 2S e 26/2018. 

38 



CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 
SUBCm:FIA PARA ASS1JNTOS JURÍDICOS
 

Notas SAJ n. 24, 25 e 26/2018 

Interessada: Consultoria-Geral da União 

Assunto: Considerações à CGU para apresentação de 
informações presidenciais nas Ações Direta'> de 
Inconstitucionalidade n° 5.881, 5.886 e 5.890, em trâmite 
perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do 
Ministro Marco Aurélio. 

NUP: 00063.00592/2018-62, 00063.000593/2018-15 e 
00063.000739/2018- I4 

Senhor Subchefe, 

J) Relatório 

Trata-se de Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo PARTIDO 

SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E 

DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD e CONFEDERAÇÃO 

DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA, respectivamente, contra o artigo 25 da 

Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018, na parte que inseriu os artigos 20-B, §3°, inciso II e art. 20-E, 

na Lei n° lO.522, de 19 de julho de 2002, que tratam sobre a possibilidade da Fazenda Pública 

averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e 

penhora. 

Segue o teor da nonnas impugnadas: 

Art. 25. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 20-B, 20-C, 20-0 e 20-E:
 

"Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será
 

notificado para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor
 

atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos
 

nela indicados.
 

§ lo A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o
 

endereço do devedor e será\con~~a entregue depois de decorridos
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quinze dias da respectiva expedição. 

§ 20 Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado 

pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública. 

§ 30 Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda 

Pública poderá: 

I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos 

de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção 

ao crédito e congêneres; e 

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de divida ativa nos 

órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, 

tomando-os indisponlveis. 

(...) 
"Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Pública editará atos 

complementares para o fiel cumprimento do disposto nos arts. 20-8, 20-C 

e 20-0 desta Lei." (grifàdos os dispositivos objeto desta ação direta de 

inconstitucionalidade). 

Em relação à ADI n° 5.881, o partido político argumenta a inconstitucionalidade por 

vício formal por conta de suposta afronta ao art. 146, 111, b, da Constituição Federal, diante da 

exigência de lei complementar para tratar de temas atinentes às regras gerais sobre o crédito 

tri butário. 

Suscita as vicissitudes materiais de afronta aos princípios do devido processo legal 

substantivo e da reserva de jurisdição, importando em violação de prerrogativa exclusiva do Poder 

Judiciário. 

Além disso, sustenta também a ocorrência de afronta ao direito de propriedade por 

instituir sanção política para coagir ao pagamento imediato da dívida ativa em contrapartida à 

retomada do poder ínsíto ao direito vioJado de usar, gozar e dispor da coisa bloqueada. 

Em relação à ADI n° 5.886, a associação-autora recorre a semelhantes fundamentos, 

reiterando a inconstitucionalidade fonnal por ausência de lei complementar e violação ao direito de 

propriedade e ao devido processo legal. 

o mesmo ocorre no que toca a ADI n° 5.890, na qual a confederação-autora 

socorre-se se argumentos similares, centrando-se no vício formal já mencionado e na pretensa 

violação do princípio do due process substantíve e seus consectários. 
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Pretendem, de início, que seja concedida medida cautelar para suspender a eficácia 

da,; normas impugnadas, ad referendum do Plenário, e que, ao final, seja julgado procedente o 

pedido para declarar a incompatibilidade/inconstitucionalidade do texto impugnado com a 

Constituição da República e suas emendas. 

É o relatório. 

li) Do vício de natureza formal por necessidade de regramento por lei complementar 

Consoante leitura dos dispositivos impugnados, foi implementado procedimental 

específico a respeito do fluxo da Divida Ativa, inclusive promovendo alteração em lei ordinária, qual 

seja, Lei nf) 10.522/02. 

Como se vê, trata-se de legislação que instrumentaliza a cobrança da Dívida Ativa, 

o que de forma alguma não se confunde com nonnas gerais do crédito tributário. 

A gestão da divida bem como os instrumentos de cobrança do crédito tributário 

(CADlN por exemplo) não se confundem com as nonllas gerais do Crédito Tributário, o que revela a 

falácia dos argumentos autorais. 

Ao promover alterações na Lei nO 10.522/02 (que dispõe sobre o Cadastro 

Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências), a Lei 

nf) 13.606118 apenas robusteceu, dentro do interesse público, questões atinentes à sistemática de 

cobrança da Dívida Ativa. 

Da leitura do Código Tributário Nacional, nomla que faz a função de implementar 

regra'> gerais, dotada de status material de Lei Complementar, fica nítido que não houve regramento 

de normas gerais de crédito tributário. 

o Título 111 do CTN deixa cristalino que normas gerais de crédito tributário são: 

constituição (lançamento), causa,; suspensivas, extintivas, de exclusão, pagamento indevido, 

garantias e privilégios do Crédito Tributário em concorrência com outros débitos. 

Assim, inexistente regramento a respeito da,; normas gerais de crédito tributário, 

inexiste vício formal de inconstitucionalidade. 
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111) Dos alegados vícios de natureza material 

Nesse aspecto, verifica-se que o CTN implementa tanto a presunção absoluta de 

fraude (artigo 185) como a Medida Cautelar Fiscal (artigo 185-A) como forma de combate a fraude. 

Assim, a possibilidade de averbação da CDA em registro de bens e direitos sujeitos 

a arresto ou penhora tão somente racionaliza a presunção absoluta de fraude da alienação posterior à 

inscrição em dívida instituída pelo artigo 185 do CTN. 

Aliás, ambas medidas (artigos 18S e 18S-A) são muito maIs gravosas que a 

autorização jurídica para simples averbação de CDA em registros de natureza pública, uma vez que a 

primeira pennite a declaração de nulidade de qualquer ato jurídico independente de boa-fé do 

adquirente e a segunda torna indisponível TODO o patrimônio do devedor até o limite da dívida. 

Ora, até mesmo as execuções promovidas por particulares admitem a averbação em 

registro público, com mais razão ainda deve se permitir igual providência em favor da Fazenda 

Pública. 

Seguem os dispositivos do Código de Processo Civil que facultam tal atuação pelo 

particular exequente: 

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à 

execução: 

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com 

pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido 

averbada no respectivo registro público, se houver; 

11 - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do 

processo de execução, na forma do art. 828; 

(...) 

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi 

admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para 

fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. 

Como visto, não há nada de extraordinário nos artigos 20-A a 20-E inseridos na Lei 

n° 10.522/02, quiçá as supostas violações ao devido processo legal, separação dos poderes ou direito 

de propriedade, visto que o próprio Código Tributário Nacional já confere o caráter absoluto de 
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fraude à execução a qualquer alienação/disposição de bens promovida pelo inscrito em Dívida Ativa. 

IV) Conclusão 

Em síntese, as alterações legislativas atendem à celeridade e economicidade e não 

ofendem de maneira alguma os preceitos constitucionais. 

Considerando que o tema já foi analisado por esta Subchetia para Assuntos 

Jurídicos por ocasião da análise do PLC na 165/2017 (PL na 9.206/2017), e em atenção aos 

princípios da eficiência e da economia processual, remete-se à Nota SAJ na 

7/20 18/SA ECO/SAJ/CC-PR, no sentido da integral validade da Lei na 13.606/18. 

Assim, considerando a identidade dos temas abordados, esta Nota SAJ/CC/PR 

adota integralmente a manifestação acima mencionada, pela improcedência do pedido, com a 

decretação de constitucionalidade do dispositivo ora questionado. 

São essas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral 

da União. 

Brac;íIia., 05 de março de 2017. 
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AURELIO FA<tin(JT PEREIRA 
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República
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