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Em 10 de janeiro de 2018, foi publicada a Lei n.º 13.606, de 

9 de janeiro de 2018, trazendo ao mundo jurídico o esperado Programa 

de Regularização Tributária Rural, ou PRR, bem como a diminuição das 

alíquotas para débitos relativos ao Fundo de Assistência ao Trabalhador 

Rural (Funrural). Diante da sua substancial relevância ao agronegócio, o 

referido diploma foi aprovado pelas casas do Congresso Nacional sob 

regime de urgência, no impressionante prazo de 20 dias, o que 

necessariamente redundou na ausência de debate amplo das normas 

em si positivadas. Todavia, se tratando de programa de concessão de 

benefícios fiscais aos contribuintes, o que poderia preocupar? 

Foi assim que, logo no dia de sua publicação, os olhares 

mais atentos captaram algo que havia passado despercebido pela 

comunidade jurídica, ou pelo menos por grande parte dela. É que o 

artigo 25 do referido diploma, ao acrescer os artigos 20-B, 20-C, 20-D e 

20-E à Lei n.º 10.522/2002 (lei que regula o Cadastro Informativo de 

Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN), concedeu à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional um importante poder de 



 

 

atuação: a possibilidade de indisponibilização de bens de contribuinte 

inscrito em dívida ativa, de forma unilateral e sem a chancela judicial.1 

O procedimento será simples: após a inscrição do crédito, o 

respectivo devedor fiscal será notificado2 para efetuar o pagamento em 

até cinco dias; não realizado o recolhimento aos cofres públicos, a 

Fazenda Pública poderá, além de informar os cadastros de restrição 

creditícia, “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”. Trata-se da averbação pré-

executória. 

O novo poder da Administração foi comicamente resumido 

por Bruno de Ávila Borgarelli, em recente artigo publicado sobre o tema3, 

como sendo “uma lei com um artigo que acrescenta artigos a outra lei, 

para em um deles inserir um parágrafo, com um inciso que autoriza a 

PGFN a averbar a Certidão de Dívida Ativa nos órgãos de registro de 

bens sujeitos a penhora, tornando, assim, indisponíveis esses bens”. 

                                                 
1
 “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  
§ 1

o
  A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do devedor e será 

considerada entregue depois de decorridos quinze dias da respectiva expedição. 
§ 2

o
  Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo contribuinte ou 

responsável à Fazenda Pública. 
§ 3

o
  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 dívida ativa nos órgãos de registro de 
bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.” (grifou-se) 
2
 Note-se que o § 2.

o 
, do art. 20-B, inserido na Lei 10.522/2002, estabelece a presunção de validade 

da notificação, postal ou eletrônica, enviada ao endereço informado pelo contribuinte. Importante 
destacar que, nem mesmo se tratando de medida deste gravame, será necessária a notificação 
pessoal do representante legal da sociedade.  
3
 BORGARELLI, Bruno de Ávila. O primeiro tiro do ano: bloqueio de bens sem autorização judicial. 

Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI272550,11049-
O+primeiro+tiro+do+ano+bloqueio+de+bens+sem+autorizacao+judicial.  



 

 

Após a imensa repercussão negativa nos principais veículos 

de informação do país4, a PGFN lançou-se na defesa política dos novos 

efeitos da inscrição em dívida ativa5. As justificativas já são velhas 

conhecidas dos contribuintes e, apesar de não deixarem de 

impressionar, chamam a atenção pelo evidente viés utilitarista: a 

vultuosidade dos créditos fiscais não pagos e cobráveis, que chegaram 

à casa de 1,98 trilhões de reais; e a existência, nos sistemas jurídicos de 

países membros da OCDE, sobretudo dos integrantes da União 

Europeia e dos Estados Unidos, de poderes administrativos fiscais 

similares. 

No texto publicado, a Procuradoria também menciona um 

suposto estudo, elaborado pelo próprio órgão, que demonstra a venda 

de imóveis, por devedores já inscritos em dívida ativa, no patamar de 50 

bilhões de reais, entre os anos de 2012 e 2017. 

Pois bem. Apesar da compreensível frustração da PGFN na 

persecução do crédito público, atividade esta de extrema importância e 

intrínseca ao desenvolvimento do país, as medidas por ela adotadas 

para tal fim não podem ser imunes às críticas por parte da sociedade, 

sobretudo no que tange à análise jurídica e sua compatibilidade 

constitucional. Sim, é inegável a necessidade da constante atualização 

                                                 
4
 “Procuradoria fará bloqueio de bens sem autorização judicial em 3 meses”. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1949641-procuradoria-fara-bloqueio-de-bens-sem-
autorizacao-judicial-em-3-meses.shtml.  
“União poderá bloquear bens sem ordem judicial”. Disponível em: 
http://www.valor.com.br/legislacao/5253021/uniao-podera-bloquear-bens-sem-ordem-judicial. 
“Lei do parcelamento do Funrural permitirá à União bloqueio sem ordem judicial”. Disponível em: 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI272330,61044-
Lei+do+parcelamento+do+Funrural+permitira+a+Uniao+bloquear+bens+sem. 
5
 http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias_carrossel/pgfn-passa-a-contar-com-novas-medidas-para-

fortalecimento-da-recuperacao-do-credito-publico-e-preservacao-de-terceiros-de-boa-fe.  



 

 

do sistema de arrecadação dos débitos fiscais para que a prática se 

torne mais efetiva, porém, sempre com a devida adequação dos meios 

buscados. 

Não se pode tratar o presente caso como mero novo 

procedimento administrativo. Em um primeiro plano, a indisponibilidade 

de bens consiste, sobretudo, em clara restrição aos poderes de 

propriedade, positivados no artigo 1.228, do Código Civil Brasileiro, e 

insculpidos no princípio constitucional da proteção à propriedade 

privada; bem como ao exercício da livre iniciativa, constante no artigo 

170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.  

Assim, a flexibilização dos referidos cânones somente seria 

possível, utilizando-se dos atemporais ensinamentos de Ronald Dworkin 

e Robert Alexy, se a ponderação entre estes e a persecução do crédito 

público assim permitisse (princípio da supremacia do interesse público). 

A pergunta é mais simples do que aparenta: diante do não pagamento 

do crédito inscrito em dívida ativa, em potencial violação ao princípio da 

supremacia do interesse público, seria possível flexibilizar a propriedade 

privada e a livre iniciativa para permitir a decretação unilateral, pelos 

órgãos fazendários, da indisponibilidade de bens do devedor? 

Mesmo que a resposta seja positiva, o que apenas se admite 

para fins de debate da presente questão, outra pergunta deveria 

necessariamente ser feita: haveria outros meios, menos onerosos aos 

contribuintes, que pudessem impedir a evasão patrimonial de forma 

mais eficiente? 



 

 

Felizmente, e como é de notório conhecimento da Fazenda 

Pública, a resposta é positiva. Assim, caso haja receio efetivo da 

dilapidação patrimonial do devedor fiscal, o legislador nacional já 

disponibilizou ao Estado (i) o procedimento cautelar fiscal, instituído pela 

Lei n.º 8.397/92, que pode ser admitido inclusive contra o devedor que, 

instado a pagar, não o faz no prazo determinado; (ii) o bloqueio 

preventivo de bens, regulado pelo artigo 185-A, do CTN; e (iii) a 

averbação premonitória, que permite ao Fisco, em posse da certidão de 

distribuição da Execução Fiscal, averbá-la nos cartórios de registros de 

imóveis (Lei n.º 11.382/2006). 

Todas as alternativas possuem resultado prático similar. 

Todavia, entre elas e a nova averbação pré-executória há um abismo 

intransponível: o crivo de legalidade do judiciário. A ausência de 

chancela judicial, sem a devida análise da legalidade do ato e da 

cobrança, principalmente no contexto da extrema complexidade do 

nosso sistema tributário, poderá ser extraordinariamente desastrosa ao 

contribuinte. 

Isto porque existem duas situações problemáticas no país 

que ocorrem ordinariamente: o não recolhimento de tributos ocasionada 

não por má-fé do contribuinte, mas devido ao intrincado, obscuro e 

confuso plexo de normas arrecadatórias vigente no país; e a troca de 

informações equivocadas entre a Receita Federal e a Procuradoria-

Geral da Fazenda, que geram, inúmeras vezes, cobranças ilegais. 

Tendo este cenário em vista, o bloqueio unilateral de bens de 

contribuintes de boa-fé seria a regra, bastando que este não recolha o 



 

 

tributo cobrado. Não há dúvidas que a insegurança jurídica e os 

prejuízos ao mercado seriam enormes. 

Continuando no percalço da análise constitucional do novo 

poder administrativo, urge destacar, além das já citadas violações aos 

princípios da proteção à propriedade privada e à livre inciativa, o 

afrontamento aos cânones do devido processo legal substantivo (art. 5o, 

LIV) e do contraditório e ampla-defesa (art. 5o, LV).  

Quanto ao primeiro, não há o que se possa discorrer no 

presente ensaio que seja mais claro do que a simples transcrição de sua 

positivação no texto constitucional: "ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal". Como já dito, a 

averbação pré-executória não prevê qualquer garantia ou proteção ao 

contribuinte: o “juiz” da medida é o seu próprio executor. 

Já em relação ao segundo, frise-se o absurdo: não há a 

previsão, no diploma que introduziu a averbação pré-executória, de 

nenhum mecanismo que possibilite ao contribuinte impugnar o ato 

administrativamente,  o que acarreta à conclusão de que, feito de forma 

abusiva, o contribuinte terá duas opções: realizar o pedido ordinário de 

“Revisão de Dívida Inscrita” que, além da usual morosidade da análise, 

não suspende a exigibilidade do débito; ou, como única medida efetiva 

para anular o ato, recorrer ao judiciário. 

Assim, diante do cenário exposto, chega-se à conclusão de 

que o novo instrumento não consiste em medida para evitar que 

contribuintes de má-fé, diante de indícios fortes de fraude ou alienação 

de bens, esvaziem seu patrimônio em prejuízo dos cofres públicos. 



 

 

Trata-se de clara coerção: utiliza-se o bloqueio para forçar o contribuinte 

ao pagamento sem a necessidade de ajuizamento de Execução Fiscal 

(instrumento devido para tal fim), ao arrepio dos princípios 

constitucionais já aqui mencionados e assegurados no atual sistema de 

cobrança judicial. A finalidade não é nem ao menos disfarçada, já que 

em análise mais detida da cartela distribuída pela PGFN para defender o 

advento do novo instrumento, o órgão destaca que este garante 

“aumentar os estímulos ao pagamento da dívida”6. 

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal possui histórico de 

Súmulas que proíbem a coerção política como forma de induzir o 

contribuinte ao recolhimento de tributos. Nesse sentido, foram editadas 

a Súmula n.º 70, que estabelece a inadmissibilidade de “interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”; a 

Súmula n.º 323, que aponta a ilegalidade da “apreensão de mercadorias 

como meio coercitivo para pagamento de tributos”; e a Súmula n.º 547, 

que determina a ilicitude da “autoridade proibir que o contribuinte em 

débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais”. 

Apesar do curto período transcorrido entre a publicação da 

Lei no Diário Oficial da União e a divulgação da presente análise, duas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade já haviam sido apresentadas à 

Corte Suprema7, pelas quais se destacou também a 

                                                 
6
 Disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias_carrossel/pgfn-passa-a-contar-com-novas-

medidas-para-fortalecimento-da-recuperacao-do-credito-publico-e-preservacao-de-terceiros-de-boa-
fe. 
7
 A primeira pelo Partido Socialista Brasileiro (ADI 5881) e a segunda pela Associação Brasileira de 

Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ADI 5886).  
 



 

 

inconstitucionalidade formal do diploma pela violação ao princípio da 

reserva de lei – caberia apenas à Lei Complementar o estabelecimento 

de normas sobre o crédito público (art. 146, III, ‘b’, da Constituição 

Federal). 

Todavia, até a análise do Supremo Tribunal Federal da 

(in)constitucionalidade do dispositivo, restará aos contribuintes, 

naturalmente auxiliados por seus respectivos procuradores, a defesa 

contra o abusivo uso da averbação pré-executória. 

 


