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O Instituto Cearense de Estudos Tributários vem j 
dicas no campo de Direito Tributário, com a colaboraç 
assunto de todo o País, e publicando o resultado de cada 
a Dialética, uma das mais expressivas editoras de obras 
é que já publicamos os seguintes livros monográficos, d 

Repetição do Indébito e Compensação no Direii 
Regime Tributário das Indenizações; 
Lançamento Tributário e Decadência; 
As Contribuições no Sistema Tributário Brasilei 
Sanções Administrativas Tributárias; 
Sanções Penais Tributárias; e 
Coisa Julgada - Constitucionalidade e Legalidai 

Agora nossa pesquisa versou a questão das certidõ 
nas anteriores, a pesquisa foi desenvolvida a partir de quc 
serem respondidas pelos especialistas na matéria, tendo 
de importantes aspectos, todos de inegável interesse prá 
does negativas  de tributo como condição para o exercíci 

Este livro que temos a satisfação de apresentar à c 
nossa última pesquisa. Contém, portanto, resposta 

por Ilustres operadores do Direito, às questões que lhe.-  
etwKernentes à relação que se pode estabelecer entre a e 
tivas como obstáculos que são colocados pelo Poder PÚI 
diveisos direitos, e especialmente ao desempenho da ati 

Contamos com a colaboração valiosa de mais de 3 
ram interessantes textos sobre o assunto. Como tem ocoi 
res, alguns não oferecem respostas para todas as questõe 
dos, com certeza, ofereceram valiosa colaboração para a 
tação, onde o tema da exigência de certidões negativas s 
te no dia-a-dia de todos e em especial no daqueles que s 
presariais. Presença que toma indispensável o exame d 
certidões negativas em face das garantias constitucionai 
do livre exercício da atividade econômica. 

Como temos feito nas pesquisas anteriores, procui 
grande interesse prático, para serem. respondidas com a 
teórica. Nesse sentido formulamos as seguintes questõe 

1. O tema escolhido é relevante? 
1.1. E comum a imposição de restrições a direito 
contribuinte em face da não-apresentação de ceri 
fiscais? Essas restrições são sempre válidas? N 
merece reflexão? 
1.2. Existem conflitos, por sua vez, em tomo das 
tidões podem ser fomecidas, e de qual conteúdo 
1.3. Tem sido freqüente, na jurisprudência, o exa 
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SCHUBERT DE 

Certidões Negativas e Direitos Fundamentais 
do Contribuinte 

SCHUBERTDE FARIAS MACHADO 

Advogado. Diretor do ICET - Instituto Cearense de Estudos Tributários. 
Professor da Faculdade Farias Brita. 

Introdução 
As chamadas sanções políticas, dentre as quais se destaca 

a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos 
:J f 

	

	de tributos, têm sido utilizadas como poderoso instrumento de 
arrecadacão. 

..•  Realmente, pressionado a regularizar a situação junto ao 
Fisco, sob pena de perder a condição de exercer normalmente 
as suas atividades, o contribuinte tende a pagar o valor exigido 
sem questionar. 

Resta saber, contudo, se esse instrumento é válido - e mais -, se é desejável o seu 
uso e em que medida. 

As perguntas apresentadas pelo Professor Hugo Machado levam à reflexão 
sobre diversos e importantes pontos relacionados a essa questão, os quais passare-
mos a analisar. 

1. O inw. escolhido é relevante? 
Sim. O tema é muito relevante e atual, sobretudo diante da dimensão que o uso 

das sanções políticas tem tomado em todos os níveis da Federação brasileira. 

1.1. É comum a imposição de restrições a direitos fundamentais do cidadão 
contribuinte em face da não-apresentação de certidões negativas de débitos 
fiscais? Essas restrições são sempre válidas? Nunca são válidas? O tema merece 

reflexão? 
O Fisco tem exigido a apresentação de certidões negativas de débito de tribu-

tos como condição para a prática de uma infinidade de atos jurídicos, dentre os quais 
destacamos os seguintes:' (a) contratação com o Poder Público; (b) recebimento de 
benefícios creditícios; (o) gozo de beneficio fiscal; (d) alienação ou oneração de bem 
imóvel; (e) alienação de bem móvel de valor superior a R$ 20.696,09 ;2  (f) registro 
ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de 
firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação cc 
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de 
cotas de sociedades de responsabilidade limitada; (g) averbação de obra de constrc-
ção civil no registro de imóveis; (h) transferência de domicilio para o exterior-
concessão de concordata e declaração de extinção das obrigações do falido; 3  (j) veia 
de estabelecimentos comerciais ou industriais por intermédio de leiloeiro; (1) ar- 

As hipóteses de "a" a "g" estão indicadas no art. 47 da Lei n° 8.212191; aquelas de 
estão indicadas no art. 879 do R1R11999. 
Lei f 8.212/9 1, art. 47, inciso 1, letra "o" - valor atualizado pela Portaria MPAS zi°  

CTN,art. 191. 

cipação em licitação pública promovida• 
ral direta, autárquica ou fundaciona.l, bei 
indiretamente pela União; 4  (m) operaçãc 
instituição financeira oficial; (n) concessi 
vo ou beneficio fiscal (Lei h' 9.069, de l 
pelas entidades beneficiárias do incentivo 
loterias; 5  (p) inscrição dos advogados pi. 
integrantes dos Tribunais e órgãos admir 
de operação financeira com recursos do F 
derneta de poupança;' e (r) sentença de ii. 

A relação acima, muito longe de sei 
ação do Fisco invade a intimidade e coíb 
tias que lhe são conferidas pela Constitui 

Apenas em raras situações consider 
ato - ou limitar os seus efeitos - à apreser 
tributo - CND. 

A primeira delas porque - e tão-som 
tituição, ao determinar que a pessoa jurídi 
de social, como estabelecido em lei, não p 
dele receber benefícios ou incentivos fisci. 

A outra está prevista no art. 130 do E 
butos relativos a bens imóveis, como cond 
pagamento de tais tributos, dos respectivos 
ses casos o tributo acompanha o imóvel, 
uma forma que confira segurança a essas t 

Os demais casos, mesmo aqueles tam 
duvidosa perante as garantias conferidas p 

Realmente, a Constituição Federal de 
tia à liberdade dó cidadão, pontuando os 
oficio, profissão e iniciativa empreendedor 
acesso ao Judiciário eao devido processo it 
positivos: (a) constitui objetivo fundamenti. 
"garantir o desenvolvimento nacional"; 12  (1 
lho, oficio ou profissão, atendidas as quali 
cer";' 3  (c) "é garantido o direito de propried 

CTN, art. 193. 
Decreto O 5.13912004, art. 90 . 

8  Provimento CFOAB n° 102/2004, art. 6 0 . 

Lei n° 8.870/1994, art. 10, incisos II e ifi. 
8  CTN, art. 192. 

CF/88, art. 195, parágrafo 3°. 
"Art. 130. Os créditos tributários relativos a iir 
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bei 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuiç 
respectivos adquirentes, salvo quando conste d 
CTN, ans. 191, 192 e 193. 

12  CF/88, art. 3°, inciso H. 
° CF/88, art. 5°, inciso XIII. 

CF/88, art. 5°, inciso XXII. 
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606 	CERTIDÕES NEGATIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE 

ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito";" (e) "ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"; 16  (f) "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o con-
traditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" ;17  e (g) "E as-
segurado a todos os indivíduos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em 
lei." 

Sendo assim, qualquer condição imposta pelo Poder Público à prática de atos 
lícitos por parte do cidadão, que seja diferente daquelas expressamente admitidas 
pelo próprio texto constitucional, contraria flagrante e diretamente as garantias aci-
ma referidas. A simples existência de indicação de débito de tributo nos registros do 
Fisco não pode - de forma alguma - ser motivo bastante para impedir um cidadão 
de praticar atividade licita. Sobretudo quando se sabe que muitas vezes tais indica-
ções de débito partem de cobranças ilegais. 

Na verdade, as chamadas sanções políticas têm por único objetivo compelir o 
contribuinte ao pagamento de tributo atropelando o seu direito de defesa. Isso 
compromete outra importante garantia constitucional, de que não será cobrado tri-
buto sem prévia cominação de lei. De fato, na medida em que no momento da exi-
gência da CND não é dada oportunidade de defesa, ou seja, quem exige a CND não 
tem competência nem interesse para dizer da legalidade do eventual débito, fica o 
cidadão impedido de demonstrar a invalidade daquela exigência e se vê forçado a 
pagá-la. 

Além disso, qualquer infração à lei tributária, por grave que seja, não justifica 
tais sanções. Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, o Estado, ao se conside-
rar credor de tributo, deve promover o lançamento respectivo, assegurando ao con-
tribuinte o direito à ampla defesa. Esgotado esse procedimento, pode promover ação 
executiva fiscal e expropriar bens do devedor. Caso necessário, pode a qualquer tem-
po adotar providências que assegurem o seu direito de credor (medida cautelar fis-
cal). Não é possível ao Estado - contudo - pura e simplesmente cercear a liberdade 
dos seus (supostos) devedores. 

Quando o Fisco insiste na aplicação das sanções políticas, certamente movido 
pela eficiência dos seus resultados, está mostrando total e completa desatenção com 
a pacífica orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que há mui-
tos anos vem repelindo tais abusos, como indicam três antigas Súmulas: 70- "E inad-
missível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de 
tributos"; 323 - "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 
para pagamento de tributos"; e 547- "Não é lícito à autoridade proibir que o contri-
buinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exer -
ça suas atividades profissionais." 

Tais Súmulas são cotidiana e solenemente ignoradas pelo Fisco de todos os 
níveis da Federação. Na mesma medida, o STF continua firme na defesa da liber-
dade de atividade econômica assegurada na Constituição. 

11  CF/88, art. 5°, inciso XXXV. 
16  CF/88, art. 5°, inciso LIV. 
17  CF/88, art. 5°, inciso LV. 
18  CF/88, art. 170, parágrafo único. 

SCHUBERT DE FARIA! 

Em decisão recente, mais uma vez o Si 
política, através da qual o Fisco estadual pre 
pedir que o contribuinte em débito obtivesse 
notas fiscais. O Ministro Celso de Meio Fill 
com toda apropriedade e proferiu magnífic 
leitor, passamos a dele transcrever os trechos 

"O litígio em causa revela-se impregn 
E que fez instaurar, na presente sede 
tomo da possibilidade constitucional 
ainda que fundadas em lei, destinadas 
apagar o tributo e que culminam, qua 
gravoso e indireto da coerção utilizad 
cicio, pela empresa devedora, de ativi 
No caso ora em análise, põe-se em de, 
titucional de exigência estatal que eri 
tário em requisito necessário à outorg 
para a impressão de documentos fisca 
Cabe acentuar, neste ponto, que o Sup 
tes os postulados constitucionais que 
des econômicas lícitas (CP art. 170, p 
dade de exercício profissional (C1 art 
ainda, que o Poder Público dispõe de i 
nar efetivos os créditos tributários -,fi 
consubstanciada em enunciados sumia 
tido de que a imposição, pela autoridi 
nitiva, quando motivada tal limitação 
buinte, revela-se contrária às liberdade 
Rel. Min. Octavio Gallotti). 

E certo - consoante adverte ajurisprud 
bunal Federal - que não se reveste de ii 
dade empresarial, econômica ou profi 
sistema jurídico, direitos e garantias iii 

'Os Direitos e Garantias Individuai 
Não há, no sistema constitucional bi 
revistam de caráter absoluto, mesm 
se público ou exigências derivadas d 
dades legitimam, ainda que excepcio, 
gãos estatais, de medidas restritivas 
tivas, desde que respeitados os term. 
tuição. 
O estatuto constitucional das liberda 
rídico a que estas estão sujeitas - e 
informa - permite que sobre elas ir-
destinadas, de um lado, a proteger a 
outro, a assegurar a coexistência hari 
direito ou garantia pode ser exercido 
com desrespeito aos direitos e garani 
(RTJ 1731807-808, Rei. Min. Celso 

i 
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608 	CERTIDÕES NEGATIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE 	 . SCHUBERT DE FAR 

) 

A circunstância de não se revelarem absolutos os direitos e garantias mdi- 	. Maland', que 'o poder de tributar 
viduais proclamados no texto constitucional não significa que aAdministra- de destruir' (RE 1451164 - RDA 3411: 
ção Tributária possa frustrar o exercício da atividade empresarial ou profis- em conhecida conferência sobre 'Os 
sional do contribuinte, impondo-lhe exigências gravosas, que, não obstante 82/547-562, 552) - essa extraordinár 
as prerrogativas extraordinárias que (já) garantem o crédito tributário, visem, cia, 'um poder que somente pode se 
em última análise, a constranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que nem compatível com a liberdade de 
sobre ele incidam. com o direito de propriedade' (grifei 
Ofato irrecusável, nesta matéria, comojá evidenciado pela própria jurispru- , Daí  necessidade de rememorar ser 
dência desta Suprema Corte, é que o Estado não pode valer-se de meios in- rio, investido de competência instituí 
diretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da Te- sos das entidades governamentais, q 
lação tributária, para, em função deles - e mediante interdição ou grave res- tência, em nosso sistema jurídico, de 
trição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional 

- buinte', consubstanciador de direita 
constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em sitivo do Estado (Pet 1.4661PB, Rel. 
atraso. STF' n° 125), culminam por asfixiai 
Esse comportamento estatal - porque arbitrário e inadmissível - também tem obrigação tributária, inviabilizando-l) 
sido igualmente censurado por autorizado magistério doutrinário (Hugo de des legítimas, o que só faz conferir 
Brito Machado, 'Sanções Políticas no Direito Tributário', in Revista Dialé Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. 

( 

tica de Direito Tributário n° 30, p. 46/47): (...) destroy while this Court sits'), em 'd 
ção, 'o poder de tributar não signfic 

Cumpre assinalar, por oportuno, que essa percepção do tema, prestigiada menos enquanto existir esta Corte 5 
pelo saudoso e eminente Ministro Aliomar Baleeiro ('Direito Tributário 'dissenting opinion', no julgamento, 
Brasileiro', p. 8781880, item n. 2, 11' ed., atualizado por Misabel Abreu V. State ofMississippi Ex Rel. Knox' 
Machado Derzi, 1999, Forense), é também compartilhada por autorizado Não nos cansa a leitura dessa manifesta 
magistério doutrinário que põe em destaque, no exame dessa matéria, o di- damentos suficientes e necessários para a cor 
reito do contribuinte ao livre exercício de sua atividade profissional ou eco- sanções políticas e, por isso mesmo, merece 
nômica, cuja prática legítima - qualificando-se como limitação material ao rer deste texto muitas vezes nos reportamos 
poder do Estado - inibe a Administração Tributária, em face do postulado que como fundamento para todas as respostas adi 
consagra a proibição de excesso (RTJ 1761578-580, Rel. Mm. Celso de 
Mello), de impor, ao contribuinte inadimplente, restrições que configurem 1.2. Existem conflitos, por sua vez, em torno 
meios gravosos e irrazoáveis destinados a constranger, de modo indireto, o podem ser fornecidas, e de qual conteúdo de 
devedor a satisfazer o crédito tributário (Humberto Bergmann Avila, 'Siste- Sim, existem muitos conflitos provocac 
ma Constitucional Tributário', p. 324 e 326, 2004, Saraiva; Sacha Calmon fornecimento da CND, ou da certidão positiva 
Navarro Coêllio, 'Infração Tributária e Sanção', in 'Sanções Administrati- própria certidão positiva. Isso ocorre quando] 
vas Tributárias', p. 4201444, 432, 2004, DialéticaflCET; Hugo de Brito mente lançado, e, mesmo assim, entende oFi 
Machado Segundo, 'Processo Tributário', p. 93/95, item n. 23, 2004, Atlas; ficar o não-fornecimento da certidão, embora 
Ricardo Lobo Torres, 'Curso de Direito Financeiro e Tributário', p. 270, item positiva. Muitos são os mandados de seguranç 
n. 7.1, 1995, Renovar, v.g.). gal recusa no fornecimento de certidões. 
A censura a esse comportamento inconstitucional, quando adotado pelo Po- 
der Público em sede tributária, foi registrada, com extrema propriedade, em 1.3. Tem sido freqüente, na jurisprudência, o 
precisa lição, por Helenilson Cunha Pontes ('O Princípio da Proporciona- 
lidade e o Direito Tributário', p. 141/143, item n. 2.3, 2000, Dialética): (...) qüentemente provocado a se manifestar sobre 

agentes públicos, sabedores da ilegalidade de 
Cabe relembrai; neste ponto, consideradas as referências doutrinárias que comendam aos contribuintes que procurem c 
venho de expor, a clássica advertência de Orosimbo Nonato, consubstancia- 
da em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 18.3311SP), em 
acórdão no qual aquele eminente e saudoso Magistrado acentuou, de forma 
particularmente expressiva, à maneira do que já 	fizera o ChiefJustice John ' 	 Trechos do voto do Ministro Celso de Mello, pn 

'McCulloch Marshall, quando do julgamento, em 1819, do célebre caso 	v. 17.03.2005, DJU 1 de 03.06.2005, in www.sif.go 
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2. O contribuinte tem direito à obtenção, junto ao Poder Público, de certidões que 
espelhem a sua situação de regularidade ou irregularidade fiscal? Esse direito 
tem fundamento na Constituição? No CTN? 

Sim, O contribuinte tem o direito expressamente conferido pela Constituição 
à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclareci-
mento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de ta-
xas, 20  E da maior evidência, portanto, que a lei não pode restringir essa garantia cons-
titucional. O CTN apenas regula o exercício desse direito, 

2.1. O que é uma certidão negativa? Quando o contribuinte pode receber uma 
certidão negativa de débitos, e qual deve ser o seu conteúdo? 

Certidão negativa de débitos de tributos é um documento através do qual uma 
repartição do Fisco indica que, no âmbito dos seus registros, não existe crédito tri-
butário regularmente lançado contra determinado contribuinte, que esteja vencido e 
não pago. 

Sempre que estiver nessa situação o contribuinte tem o direito à obtenção de 
CND. 

2.2. Em quais situações o contribuinte não faz jus ao recebimento de uma 
certidão negativa? Nessas situações o Fisco poderá negar-lhe o fornecimento de 
qualquer certidão? 

Quando estiver na situação inversa àquela referida na resposta anterior, ou seja, 
quando houver contra ele um crédito tributário regularmente lançado e, vencido, não 
tenha sido pago. 

Nesses casos deve o Fisco fornecer a certidão positiva de débito tributário, in-
dicando quais são os tributos que o contribuinte está a dever o pagamento. 

Importante saber que, em qualquer caso, não se admite que o Fisco recuse o 
fornecimento de uma certidão indicando a real situação do contribuinte. A Consti-
tuição garante a qualquer cidadão o direito de obter perante as repartições públicas 
certidões que esclareçam situações do seu interesse pessoal. 

Sabemos, contudo, que o Fisco tem, rotineiramente, negado ao contribuinte o 
fornecimento de certidões - mesmo positivas - sob os mais diversos pretextos, fe-
rindo de morte o preceito constitucional antes mencionado. Muitos são os casos que 
conhecemos e aqui narramos o que mais nos pareceu absurdo. 

Determinado contribuinte solicitou o fornecimento de certidão indicando sua 
situação perante a Secretaria da Receita Federal no Ceará, que não o atendeu. Para 
tanto, disse o agente do Fisco que havia uma pendência no sistema relativa a antigo 
processo judicial, encerrado há mais de cinco anos. O contribuinte esclareceu que 
naquela ação a Fazenda Nacional restou vencedora, com os depósitos relativos' ao 
tributo nela discutido convertidos em renda da União. Além disso, o processo já es-
tava no arquivo da Justiça Federal e os fatos geradores dos tributos respectivos ha-
viam ocorrido há mais de dez anos. O agente do Fisco manteve-se inflexível e exi-
giu uma certidão narrativa dos atos do processo, que deveria ser fornecida pela Se-
cretaria da Vara Federal respectiva. Note-se que não existia qualquer débito. Caso o 
Fisco entendesse diferente, deveria fornecer uma certidão positiva. Além disso, os 

20  CF/88, art. 50,  illCiSO XXXIV 
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atos processuais foram regularmente comu 
ria da Fazenda Nacional, que não apresent 
mento complementar, nem se insurgiu coni 
modo, o contribuinte analisou a tal exigên 
cluiu que a espera pelo desarquivamento d( 
tidão pela Vara Federal, não demandaria um 
uma medida judicial específica contra a ilc 
que mais nos impressionou, contudo, foi c 
novo pedido de fornecimento de CND, o Fis 
nova certidão narrativa daquele processo, S( 

muito antiga. Parece piada, mas fatos assin 

2.3. Caso o- contribuinte não possa receber 
existência de débitos, terá direito a recebei 
certidão deverá -indicar os motivos do não-
Deverá indicar, detalhadamente, os débitoi 
vencidos, exigíveis e não pagos? 

O contribuinte pode ficar diante de urr 
1 --não é devedor de tributos, pois nã 

4 	 cido e não pago; 
2 - é devedor de tributo constituído 
do e não pago; ou 
3 - existe o crédito tributário regulai 
gibilidade suspensa. 

Para cada uma dessas situações há mi 
Para a primeira, a certidão será simpk 
No segundo caso a certidão será posil 

mente a natureza, o período e o valor dos ti 
Na terceira situação, deve ser fornecid 

existência de débitos, que devem ser igualn 
indicação da causa da suspensão da sua ex 
certidão negativa? 

As indicações acima referidas - espec 
o Fisco entende devido - são essenciais à va 
ver a indicação de qual é o tributo devido, o 
a discriminação dos respectivos encargos, n 
pode o contribuinte aceitar uma mera inforni 
se esclareça de que débito se trata. Isso pela 
mentação dos atos administrativos em gera . 
reito. 

2.4. No âmbito do lançamento por homolo8 
pagamento antecipado de que cuida o art. i 
lhe ofornecimento de certidões negativas si 
lançamento de ofício das quantias correspa 

21  CTN, art. 206. 
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612 	CERTIDÕES NEGATIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE 

contribuinte houver apurado e declarado (v.g., através de DCTF ou GFIP) as 
quantias correspondentes? 

A falta da antecipação do pagamento, no âmbito do lançamento por homolo-
gação, por si só, não é razão para a Fazenda negar o fornecimento de certidão nega-
tiva de débito. Isso porque não existiria, ainda, o lançamento e, por conseqüência, 
não existiria crédito tributário devido e não pago. Existe, é certo, o desatendimento 
da obrigação legal de antecipar o pagamento do tributo, mas isso não significa ne-
cessariamente débito, até porque não houve apuração para se saber o valor que o 
Fisco entende devido. Hugo Machado esclarece que sem o lançamento não há tri-
buto devido. Sem débito não pode ser negada a CND. 22  

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando embargos de di-
vergência, em decisão unânime proferida em 14 de fevereiro de 2005, reconheceu 
que a sua jurisprudência consolidou-se no sentido de que em se tratando de tributo 
sujeito a lançamento por homologação, inexistente este, não há que se falar em cré-
dito constituído e vencido, o que torna ilegítima a recusa da autoridade coatora em 
expedir a CND .21  Isso porque, antes do lançamento, existe tão-somente uma obri-
gação fiscal - de antecipar o pagamento - desprovida de exigibilidade . 14  Tal orienta-
ção deu origem inclusive a uma súmula da Advocacia-Geral da União, dispensando 
a interposição de recurso contra decisão que determinar a concessão de certidão 
negativa de débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário constituído . 25  

Todavia, devemos aqui registrar que o STJ já mudou esse seu entendimento, 
passando a Primeira Seção a decidir que a apresentação, pelo contribuinte, de De-
claração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF ou de Guia de Informa-
ção e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em 
lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensada, para esse efeito, qual-
quer outra providência por parte do Fisco. Sendo assim, a falta de recolhimento, no 
devido prazo, do valor correspondente ao crédito tributário assim regularmente cons-
tituído acarreta, entre outras conseqüências, as de (a) autorizar a sua inscrição em 
dívida ativa; (b) fixar o termo a quo do prazo de prescrição para a sua cobrança; (c) 

22  Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 19  ed.,  20  tiragem, São Paulo: Malhei-
ros, 2001, p. 216. 

23  "Tributário. Certidão Negativa de Débito. Possibilidade de Recusa. Tributo sujeito a Lança-
mento por Homologação. O crédito Tributário não é exigível antes do Lançamento. 1. A ju-
risprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que 'em se tra-
tando de tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistente este, não há que se falar 
em crédito constituído e vencido, o que torna ilegítima a recusa, da autoridade coatora em 
expedir a CND' (ERE5p n° 202.8301RS, relator Ministro Ari Pargendler, DJ 02.04.2001). 2. 
Embargos de divergência conhecidos e providos." (STJ, Primeira Seção, EREsp 176.477/SC, 
rei. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14.02.2005, DJU 1 de 14.03.2005, p. 186) 

24  "Embargos de Divergência - Tributário - PIS e Cofins - Fornecimento de Certidão Negativa 
de débito - Possibilidade - Precedentes. 1. Em sendo por meio do lançamento que o crédito 
tributário é constituído, sem ele não há falar em débito, uma vez que, antes do lançamento, 
existe tão-somente uma obrigação fiscal, despida de exigibilidade. 2. Inexistindo o crédito 
tributário constituído, o contribuinte tem direito à certidão negativa de débito. 3. Precedentes 
das Primeira e Segunda Turmas e da Primeira Seção do Superior Tribunal, de Justiça. 4. Em-
bargos de Divergência acolhidos. Decisão unânime." (STJ, Primeira Seção, EREsp 180.771/PR, 
julgado em 02.10.2000, DJU 1 de 04.12.2000 - ver íntegra in www.stj.gov.br) 

25  Súmula AGU n° 18: "Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa 
de Débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário constituído, não se interporá 
recurso." (Boletim Informativo Juruá no  324, julho de 2002, p. 1) 
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inibir a expedição de certidão negativa do 
denúncia espontânea. 26  

2.5. É lícita a conduta, adotada com algum 
fazendárias, de não fornecer certidão nega 
de "pendências", mas tampouco fornecer c 
essas tais pendências? Por quê? 

Não é licita tal conduta. As autoridad 
adotam, como tentam conferir legitimidade à 
te dependências que não configuram débit 

A Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 03 
negativa conjunta, tem dispositivo expresso 
seja negado o fornecimento da certidão neg 
existam. Para tanto basta que existam pendê 
tivas a dados cadastrais ou apresentação d 

E de todo evidente, contudo, que pende 
possam parecer - não podem motivar a reci 
de tributos, quando o contribuinte não for d 

Aqui toma relevo o abuso autoritário 
admitir a validade da exigência de apresen 
exercício de atividade licita pelo cidadão. 

"Tributário. Declaração do Débito pelo Contrib 
butário, Independente de Qualquer Outra Provi 
de Extinção do Crédito (CTN, art. 156, II). Ne 
bre o Procedimento, para viabilizar o Exercício 
prudência pacifica do STJ, a apresentação, pelo 
ditos Tributários Federais - DCTF (instituída p 
1N8 SRF 395/2004, editada com base no art. 50 
de Guia de Informação e Apuração do ICMS - 
prevista em lei, é modo de constituição do cré 
qualquer outra providência por parte do Fisco. 
638.069/SC, DJ de 13.06.2005; AgRg nos ERE 
de recolhimento, no devido prazo, do valor cor 
larmente constituído acarreta, entre outras cons 
em dívida ativa; (b) fixar o termo a quo do praz 
a expedição de certidão negativa do débito; (d) 
nea. 3. E também conseqüência natural da com 
do contribuinte (via DCTF) a de permitir a sua c 
rio. A compensação, com efeito, supõe, de um 1 
ruídos e, de outro, obrigações líquidas, certas e 
tantes de DCTF são desde logo passíveis de con 
contribuinte importou a sua constituição como 
ção, e, com isso, promovendo a extinção do cré 
sável que o contribuinte informe o Fisco a resp 
averiguar a regularidade do procedimento, para, 
a compensação efetuada, desde cuja realização, 
expedição de Certidão Negativa de Débito; (b) 
remanescente, a partir de quando ficará interdita 
divergência a que se dá provimento." (EREsp 5 
Primeira Seção, julgado em 27.09.2006, DJU 1 

27  Portaria Conjunta PGFN/SRF.n° 0312005, art. 2 
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Já não é mais  falta de pagamento do tributo o motivo da recusa da CND. São 
pendências outras, que poderiam - por que não? - ser alargadas ou até mesmo inde-
terminadas. Com  isso o Fisco passaria a desvestir a máscara, colocando a CND como 
verdadeira autorização para que apenas os amigos do rei-possam de fato exercer suas 
atividades. 

2.6. É juridicamente admissível que, mesmo diante da existência de débitos, o 
contribuinte obtenha uma certidão positiva "com efeito de negativa"? O que deve 
conter essa certidão? De posse dela, o contribuinte pode praticar os mesmos atos 
que poderia de posse de uma certidão negativa? Por quê? 

Sim. Conforme explicitado no art.206 do CTN, tem os mesmos efeitos da cer -
tidão negativa de débitos de tributos a certidão de que conste a existência de crédi-
tos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

Essa certidão deve conter a perfeita identificação do débito, conforme já ex-
plicamos na resposta dada à pergunta 2.3 acima, e indicar, também, a penhora já 
realizada na ação executiva respectiva, ou o motivo pelo qual está com a sua exigi-
bilidade suspensa. 

Com essa certidão o contribuinte pode praticar todos os atos que poderia dian-
te da apresentação da CND. Isso em decorrência dos princípios da legalidade tribu-
tária estrita e do devido processo legal, que envolve o direito à ampla defesa. 

2.7. O direito ao recebimento de uma certidão positiva "com efeito de negativa" 
tem fundamento na Constituição, ou apenas no CTN? 

Tem fundamento na Constituição. O CTN apenas regula esse direito, que não 
pode ser suprimido. Como já dissemos na resposta à pergunta anterior, o direito a 
uma certidão positiva com efeito de negativa decorre do princípio da legalidade tri-
butária, que por sua vez alberga o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Realmente, esses direitos fundamentais restariam esvaziados se ficasse o con-
tribuinte privado de uma certidão positiva com efeito de negativa - com todas as 
nefastas conseqüências que daí decorrem - nas hipóteses previstas no art. 151 do 
CTN, ou depois de garantir a execução fiscal com penhora de bens. 

Não fosse assim, restaria negado o direito ao processo administrativo de con-
trole da legalidade do lançamento, o direito ao parcelamento do débito e - muito mais 
grave - negado inclusive o direito de acesso ao Judiciário. 

Por isso, a Constituição Federal não permite a revogação do art. 206, do CTN, 
nem mesmo a diminuição do seu âmbito de incidência. 

2.8. Diante de débitos com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial 
(CTN, art. 151, IV e V), é lícita a conduta da autoridade administrativa que 
condiciona o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa à 
"comprovação ", por parte do contribuinte, por meio de cópias autenticadas, de 
que o processo judicial e a decisão nele proferida existem? Mesmo se se 
considerar que a Fazenda é parte desse processo, e que foi regularmente intimada 
da tal decisão? Essa exigência de "comprovação" pode ser formulada 
periodicamente, a cada pedido de renovação da certidão? 

Tratamos desse assunto na resposta à pergunta 2.2 acima, quando explicamos 
que tal conduta - embora costumeira - é inadmissível. Contraria o bom senso, a ló- 
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gica jurídica, desatende a decisão judicial 
ser conferido às partes do processo. 

A União Federal é entidade única e 
procuradores, que no trato da matéria tril 
Nacional. Quando a União - Fazenda Naci 
são que suspende a exigibilidade do crédito 
ma através de qualquer dos seus múltiplos 
- que inequivocamente integra a União Fe 
dizer alheia ao processo e pretender que o 
gor da decisão judicial que ela já sabe ser ( 

Atitudes assim contribuem apenas pai 
motivação que leva um agente do Fisco a ç 

2.9. Caso seja realizada penhora em execu 
positiva com efeito de negativa depende dc 
garantir a execução? Caso ocorra a penhc 
garantir a execução, a posterior atualizaçi 
indeferimento de tal certidão? Nesse caso, 
insuficiência da penhora e negar a certidã 
execução proceda a uma nova avaliação d 
autoridade competente para afirmar a sufi 
o direito à certidão positiva com efeito de 

Aqui se trata de questão essencialmen 
no processo e surte seus efeitos enquanto n 
so. Assim, cabe ao Fisco, caso entenda que 
suficiente para garantir o pagamento da df' 
caso - pedir a complementação da penhora 
dido pelo Juiz do feito. Se isso não fizer, ni 
lar penhora, entre os quais está a suspens 
respectivo. 

2.10. Na hipótese de a autoridade não for, 
ou fornecer certidão positiva sem apontar 
de uma certidão negativa, qual instrumenti 
Mandado de segurança? Habeas data? Ca 
positiva com efeito de negativa, e o débito 
em virtude de provimento judicial, seriam 
órgão jurisdicional correspondente, nos ai 
cumprimento da decisão respectiva? E se 
com efeito de negativa decorre de penhora 
simplesmente peticionar ao juízo da execu 

Temos enfrentado essa questão com o 
so ver, o instrumento mais adequado, pois 
caberia o habeas data diante da resposta apr 
e insuficiente. 

Com o uso do mandado de segurança 
terminado débito ou processo judicial. Ped 
direito liquido e certo a uma certidão válich 
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efeito de negativa. Cabe ao Fisco identificar - com toda a clareza - qual a real situa-
ção do contribuinte. Se este não concordar com a conclusão a que chegar o Fisco, 
pode atacá-la por instrumento processual especifico, inclusive com reclamação ao 
juízo prolator de decisão que eventualmente esteja sendo desrespeitada. 

3. O contribuinte que não possua certidão negativa de débito, nem certidão 
positiva com efeito de negativa, pode ser privado do exercício de um direito 
fundamental? Nunca? Sempre? Em alguns casos? Quais e por quê? 

Os direitos fundamentais não podem ser afastados pela simples ausência de 
uma CND, seja porque a existência de débitos tributários não tem esse efeito, seja 
porque a ausência dessa certidão nem sempre corresponde à existência de débitos 
de tributos. 

Realmente, uma dívida de tributos é - antes de tudo - uma dívida de natureza 
patrimonial. Há muito tempo o Direito não admite que se negue ou limite os direi-
tos fundamentais à vida e à liberdade, como pena pelo não-pagamento de dívidas. 

Além disso, vale aqui repetir os judiciosos fundamentos utilizados pelo Minis-
tro Celso de Mello Filho na decisão por nós referida na resposta à primeira pergun-
ta, a saber: 

"Cabe relembrar neste ponto, consideradas as referências doutrinárias que 
venho de expor, a clássica advertência de Orosimbo Nonato, consubstancia-
da em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 18.3311SP), em 
acórdão no qual aquele eminente e saudoso Magistrado acentuou, de forma 
particularmente expressiva, à maneira do que já  fizera o Chi ef Justice John 
Marshall, quando do julgamento, em 1819, do célebre caso 'McCulloch v. 
Maryland', que 'o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder 
de destruir' (RF 1451164 - RDA 34/132), eis que - como relembra Bilac Pinto, 
em conhecida conferência sobre 'Os Limites do Poder Fiscal do Estado' (RF 
82/547-562, 552) - essa extraordinária prerrogativa estatal traduz, em essên-
cia, 'um poder que somente pode ser exercido dentro dos limites que o tor-
nem compatível com a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria e 
com o direito de propriedade' "28 

3.1. O art. 195, parágrafo 30,  da CF188 veda às pessoas jurídicas com débitos 
junto ao sistema de seguridade social a contratação com o Poder Público e o 
recebimento de incentivos fiscais ou creditícios. Pode-se dizer que a restrição é 
ilegítima, mesmo tendo sido veiculada pelo poder constituinte originário? Caso 
seja considerada legítima, ter-se-ia, nela, um reconhecimento da validade de tais 
restrições de direitos? Ou estar-se-ia diante de exceção, válida justamente porque 
prevista em norma editada pelo poder constituinte originário? 

Já abordamos esse ponto quando enfrentamos a primeira pergunta. Realmen-
te, apenas em raras situações pode ser admitido que o Estado condicione a prática 
de um ato - ou limite os seus efeitos - à apresentação de certidões negativas de dé-
bito de tributo - CND. 

Uma dessas situações está posta na própria Constituição, quando determina que 
a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido 

28 Trecho do voto do Ministro Celso de Mello, proferido no RE 413.782-8ISC, julgado em 
17.03.2005, DJU 1 de 03.06.2005, in www.stf.gov.br  - grifos do original. 

SCHUBERT DE FARIAS 

em lei, não poderá contratar com o Poder Pé 
incentivos fiscais ou creditícios. 29  

A validade dessa norma decorre unican 
ginário, pois não aceitamos que se possa dize 
no texto original da Constituição. 

De todo modo, o parágrafo 3°, do art. 1 
de exceção. Exatamente porque dispõe em sei 
constitucionais que tratam de garantias e dire 
dão, deve ser interpretada com reserva e de fI 

3.2. É válido condicionar a concessão de aui 
entidades de ensino superior, por parte do M 
negativas de débitos, ou de certidões positiv.i 
relação entre a existência de eventuais pendi 
serem objeto de fiscalização pelo MEC (qua 
docente etc.), a teor do art. 209 da CF188? 

Não tem qualquer valia esse condicion 
das sanções políticas. Note-se que as únicas e 
vidade de ensino pela iniciativa privada são a 
dentre as quais não cabe a apresentação de C 

3.3. Está correta a decisão do STF que cons 
inconstitucional o art. 19 da Lei n° 11.033/2 
precatórios à apresentação de certidões dei 
positiva com efeito de negativa) relativas à 
INSS e ao FGTS? Há realmente ofensa ao d 
efetiva, ao se condicionar a efetivação da oi 
certidões? Não estaria o dispositivo procura 
evitando que esta faça pagamentos àqueles 
expressivas quantias? Mas, se a idéia seria 
que condicionar o pagamento à apresentaçi 
da Federação? Não seria o caso de ,a Fazen4 
considera devida, e pedir a penhora do prec 

Sim, a decisão do STF não apenas está 
lés que acreditam e valorizam a Suprema Cc 
tado de Direito Democrático. 

Realmente, a exigência da apresentação 
no  i 1.033/2004, significa, na prática, verdad 
absolutamente inaceitável ao art. 5°, inciso 
1988. Isso porque a referida norma diz que i 
recebimento de qualquer quantia da Fazenda. 
obter aquelas certidões nada receberá. Não 
validade. 

A notícia divulgada no site do Supreir 
3.435, traz um resumo dos fundamentos ad( 

29  CF/88, art. 195, parágrafo 30. 
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618 	CERTIDÕES NEGATIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE 

que foi seguida por todos os seus pares, rejeitando a brutal violência que se ensaiou 
contra os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, a saber, aquele dispositivo 

"... violaria os artigos 5°, XXXVI, e 100 da Constituição da República, por-
que condiciona o depósito em conta bancária de precatório judicial à apre-
sentação de certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais. 
Também é exigida a apresentação da certidão de regularidade para com a 
Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Dívida Ativa da União, depois de ouvida a Fazenda Pública. 
'Como tratada na Constituição, a matéria relativa a precatórios não chama a 
atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições 
que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à 
coisa julgada, e a jurisdição é respeitada em sua condição efetiva, às vezes, 
pelo pagamento do valor definido judicialmente', considerou a ministra Cár-
men Lúcia Antunes Rocha, relatora da ADI, em seu voto. 
Segundo a ministra, 'as formas de obter, a Fazenda Pública, o que lhe é de-
vido e a constrição do contribuinte para o pagamento de eventual débito ha-
vido com a Fazenda Pública estão estabelecidas no ordenamento jurídico e 
não podem ser obtido por outros meios que frustrem direitos constitucionais 
nos cidadãos'. 
A relatora disse que a Fazenda Pública, quando considerada judicialmente 
credora do cidadão, 'também não tende a apresentar qualquer documento a 
garantir que nada deve a ele em termos, por exemplo, de restituição de indé-
bito ou de pagamento de qualquer outra forma de débito'. 
Para Cármen Lúcia, 'o estabelecido na norma questionada agrava o que vem 
estatuído como dever da Fazenda Pública'. Isto, conforme a ministra, ocor-
re 'em face da obrigação que se tenha reconhecido judicialmente em razão 
e nas condições estabelecidas pelo poder Judiciário, não se mesclando, con-
fundindo ou menos ainda frustrando, pela existência paralela de débitos de 
outra fonte, natureza que eventualmente o jurisdicionado tenha na condição 
de contribuinte com a Fazenda Pública'. 
Por fim, a ministra entendeu que 'a norma questionada - ao contrário de to-
das as tentativas de resolver e diminuir os prazos, as condições e todas as 
formas de se desburocratizar e facilitar o pagamento dos precatórios - esta-
belece mais dificuldades, e o que é mais grave, em perfeita contradição com 
as normas constitucionais relativas à matéria'. Ela informou, ainda, que a 
Constituição Federal fixa requisitos que podem ser definidos para a satisfa-
ção dos precatórios. 
Assim, a Corte, por decisão unânime acompanhou a relatora Cármen Lúcia 
pela inconstitucionalidade do artigo 19, da Lei Federal 1 1.033/04.1, 30 

 

3.4. É constitucional a exigência, como condição para a inscrição de uma pessoa 
jurídica junto ao cadastro de contribuintes do ente tributante, de apresentação de 
certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) por parte de seus sócios e 
de outras pessoas jurídicas das quais participe ou tenha participado? Não se 

° Conforme notícia sobre o julgamento da ADIn 3.43511)F, divulgada no site do STF - em notí-
cias de 30.11.2006. 
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estaria, com isso, transformando o cadastr 
exercício de atividade econômica, o que é 1 

da CF188? Mas, por outro lado, não seria 
uma pessoa jurídica se dissolva, dando lug 
sócios, sem o pagamento dos tributos devit 
gravosa, de se evitar essa prática fraudulei 
finalidade justifica o meio empregado? 

A inscrição de qualquer pessoa - física 
tes do Fisco é, antes de tudo, uma obrigação 
é uma obrigação acessória, pois seu cumpr 
o Fisco verificar que também a obrigação f 

Sendo assim, afastamos qualquer con 
pra a obrigação de se inscrever como contr 

Além disso, a exigência da apresentaç 
cios ou de empresas ligadas, quando da in 
em sanção política, pois cobra o pagament 
ao cidadão o direito de defesa e a liberdadt 

As fraudes eventualmente praticadas 
irregularmente a atividade de pessoas jurídi 
seguida inaugurarem uma nova pessoa jurí 
tos instrumentos colocados pelo ordenam 
inclusive, a responsabilização dos dirigent 
irregular, conforme previsto no CTN 3 ' e no 
nal de Justiça. 32  

3.5. É válida apostura, adotada por muita 
a "autorização" para impressão de blocoi 
equipamentos emissores de cupons fiscais, 
ou positiva com efeito de negativa? 

Não. Esse caso é exemplo maior dos 
motivação para a ação judicial, na qual foi 
tas vezes referidas neste artigo (RE 413.7{ 
nos reportamos, mais uma vez, à resposta qi 
explicamos a invalidade da conduta do Fis 

31  CTN, art. 135, ifi. 
32 "Tributário. Redirecionamento de Execução 1 

do Sócio-gerente. Art. 135, III, do CIN. Diss 
ce do recurso especial pela alegada violação d 
ção é genérica. Incidência da Súmula 284/ST 
sertos nos artigos 338 do Código Comercial,: 
n° 7.661/45, a despeito da oposição de embai 
dência da Súmula 211/STJ. 3. Para que o sóci 
rios da sociedade, necessária se faz a comprova 
reu o encerramento irregular das atividades S( 

na premissa de que a Fazenda Pública não fe: 
no encerramento da pessoa jurídica, conclun 
provas, medida incompatível com a natureza 
Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não conhec 
Segunda Turma, julgado em 12.12.2006, DJIL 
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3.6. É constitucional a imposição de penalidade à pessoa jurídica que distribuir 
lucros a seus sócios, caso possua débitos fiscais não garantidos? Estar-se-ia 
diante de restrição válida à livre iniciativa, tendente a evitar que a pessoa 
jurídica distribua lucros e assim fique desprovida dos recursos necessários ao 
pagamento do débito? E se, apesar da distribuição, subsistir patrimônio 
suficiente para a quitação da dívida? 

Essa restrição também é inválida. E mais uma forma de restringir a liberdade 
no exercício de atividade econômica lícita. Também aqui está presente a sanção 
política como instrumento oblíquo de cobrança de tributos. Ao mesmo tempo, nega 
o objetivo último da empresa, que é a distribuição aos seus sócios dos lucros que 
puder auferir, no regular exercício de suas atividades. 

Se existem débitos não garantidos, cabe ao Fisco se acautelar quanto ao paga-
mento dos mesmos e não impor pesada a multa a quem - por vezes inadvertidamen-
te - distribui lucros quando está sofrendo a cobrança de tributos. 

Novamente nos reportamos aos fundamentos que adotamos na resposta à pri-
meira questão enfrentada neste artigo. 

3.7. Nas hipóteses de exigência de certidões apontadas nas cinco questões 
anteriores, a necessidade que o contribuinte tem de exercer o direito objeto de 
restrição pode terminar forçando-o ao pagamento das pendências que impedem o 
fornecimento da certidão negativa, ainda que estas não sejam devidas. Tem-se, no 
caso, um instrumento oblíquo de cobrança? Esse instrumento, por não abrir 
espaço para o questionamento do débito, é compatível com as garantias 
fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório? 

Sim, as hipóteses previstas nas cinco indagações anteriores configuram sanções 
políticas e se somam àquelas que relacionamos na resposta à primeira pergunta. Têm 
as mesmas conseqüências e, portanto, pelas mesmas razões merecem a nossa cen-
sura com o igual vigor. 

3.8. Considerando que um dos principais efeitos da concessão da recuperação 
judicial é a "dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor 
exerça as suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios" (Lei n°11.101, de 
9 de fevereiro de 2005, art. 52, inciso II), como se concebe que a apresentação de 
tais certidões seja condição sine qua non para a concessão da recuperação (CTN, 
art. 191-A)? A exigência contida no art. 191-A do CTN é válida? Há 
interpretação que a torne racional e, por conseguinte, conforme a Constituição? 

Nas respostas anteriores já deixamos claro o nosso entendimento de que a 
Constituição Federal não permite que o Estado imponha a apresentação de CND, 
como condição para a prática de atividades lícitas. 

Assim, a obrigatoriedade de apresentação de CND como requisito para o de-
ferimento da recuperação judicial, prevista no art. 191-A do CTN, é sem dúvida in-
constitucional. 

Além disso, tal exigência se mostra incoerente com o próprio instituto da re-
cuperação judicial, pois, exatamente por enfrentar graves dificuldades financeiras que 
somente podem ser superadas com a adoção dessa medida legal, as empresas que 
se encontram em tal situação quase sempre são devedoras de tributo, muitas vezes 

SCHUBERT DE FAI 

o Fisco é o maior credor. Exigir o prévio p 
inviabilizar a recuperação dessas empresa 

Cabe considerar, ainda, que a exigên 
representa um injustificado privilégio con 
ceber seus créditos em primeiríssimo luga 
empresa que pede a recuperação, assim coi 
que é o Estado quem mais deveria colabon 
sas, até porque é quem mais pode esperar 

Essa questão é analisada com toda pi 
nião é que "se não for possível darmos ao 
nal uma interpretação capaz de evitar que 
obstáculo ao exercício do direito à recupe: 
não afirmar a inconstitucionalidade de tal 

3.9. Certamente existem outras hipóteses 
negativas, ou positivas com efeito de nega 
o contribuinte possa exercer algum direitc 
válidas essas exigências? 

As demais hipóteses em que é exigic 
mos quando da escrita deste texto, relack 
Concluímos pela invalidade de quase toda 
grafo 30,  do art. 195, da CF/88, e daquela 
apenas e tão-somente por seu status de e 
A segunda por regular a responsabilidade 

3.10. O que são direitos fundamentais? & 
pode validamente ocorrer a sua "relativiz 
condição para o exercício da livre iniciati 
não seria válida, por consistir em mera 
reconhecidamente, não são absolutos? 

Direitos fundamentais, conforme Rc 
humanos transformados en derecho const 
meira pergunta, indicamos as disposições 
fundamentais ao cidadão e que não permil 

E certo que não existem direitos fui 
princípios jurídicos que podem vir a entra 
devem ser sopesados com razoabilidade e 
que melhor realize a segurança e a justiça 
to. 

A circunstância de não se revelarem a 
proclamados no texto constitucional, con 
Tributária possa frustrar o exercício da ativ 

° Hugo de Brito Machado, "Dívida Tributaria 
Dialética de Direito Tributário n° 120, p. 81. 

' Robert Alexy, Tres Escritos sobre los Derech 
trad. Carlos Bernal Pulido, Bogotá: Ed. Univ 



9Z d 'ooz 'iJquTjO op O uopca oppSJoAmflp :TooH 'opqn.j puJo[ SOJJJ Pfl 
'soidwuuj sol  ap vj.iO?j v C s?jv,lUdwVpUflf SOidJd sol aiqos ouasj aij 'xoy I~U 

d 'OZ 1 u oinnqyj oiiaqa p VdlI/VI(J 

vJsitaàT 	p pnipnj oiodno>j o uLmlnqgl ipJAJU,, 'opqpI O1U[ p onH 

-uoo op pmoissijod no p3u1soJcImo opupwpr up oïojaioxo o insruj lessod uuelnqgjL  

oi.isiuiiupy L,  onb iojms ou 'opniuoo 'pmoo1u!1Isuoo 01x.31 ou sopimxijood 

snmp!Apu! s-e~luum2 o so aup SO sojnjosqu xuoju13Aoj os ou op rnousunop v 

-TOJTJ oiod sop!nosJod soJom SoJOjA '5nsnÇ o LSuujnWos i 2ziffioj ioqom onb 

onjos up risnq 1?U o opupillquozuj moo sopisodos Jos mOAOp 

SOQfll13TS S1SSON TS OJ2UO OTUOJJUOO MOJ1J2UO JIA TlTopOd onb soo!ppnÇ  so!djouid 

op uioi000p sjod 'soinjosqu smuouiipunj soponp moisixo ou onb oioo a 
sioqjod so5uis sip o53qdi i moTuluod ou onb o oppTo o sniuounpunj 

soionp so maiojuoo onb omsuoj  tp soQ3isodsp si somiopu '2unJod iuom 
-ud opuopuodsoj oAwsod puoiorunsuoo oqoaiop no sopimuojstmx souimrnq 
soi000p iiouoso ns uo nos,, 'iÇxo uoqoJ ouuoJuoO 'sn3UoUI1puflJ SOTOIJ 

onosqv ops opu '1uouIvpdayu030i 

'anti soaJ!p ap op.3vz(uw/aI,, v.iaw iva njsisuoa od 'tpijpt vuas oju 
'ouppipnf 0V OSSOOV d.M71 op no 'VIt1JVW!U! dJtlJ Vp owjiaxa O vJvd o5ipuo 

0iUO3 sdgpluaa ap V!dUJXa V i,, O5V2JWV/aA,,  vns V JdJJ030 dlUOlUVpflVit apod 

01U09 'owvuiqfv osvJ s'otuwaí saja opg vjuauwpunfsola4p ops anti o 01E 

soJ1jno111Ud ouo ojoÏ iu Luninq opup-qiqsuodsoi i unoi iod ipunos y 

piooJoqso ouou uoomsuoo 000xo op snwis nos jod oiuomos-oi o suodi 

J!omd V •N.IJ op o:i  -pr OU UsTAOJd i1onbip 0 '88l-4D up 'Ç61 In op ',£ OJtU 

-.nd ou isod o onb up o5ooxo moo 'sipoi osnb op opUpqAUi i1od somnjouo 
iunod rzomud v visodsoi UU soiuuoiojoI olxol osop iuoso up opunb som 

-zqioo onb 'çjj op oiiiuosojdi ipxo onb uio sosO9dN simop 5v 
isolãudslxd SVSSO svpijptt 

on' i snja opy szL7nõ vuauwpunf ojianp wnXjn ja.iaxa vssod aJunqÁJuod o 
dnb awd ov51puoa ouioa vpiXixa a 'vujnXau ap oidft' uLoa svtuvsod no 'sviu,wXau 

sdopi1.1d3 ap oprnuas'aidv v sivnb sou s szl9dq SVJJflO WdJS7XO a1uawvIa3 6E 

1nuJou pi op opipq no msuoou i muuTp OTJ 

-os oquiuno ojino q ou 'jnioipnÍ o5iodnoo oarp op o!ooJoxo ou ojnoisqo 

imiiusuoo upu~~.ioqlu omsom ou uuuou P onb J11iAo op zidio o5noJdLIoTu 1mn j1u 

-oToN op9J oi V-161 Ou SOULMP JoAJssod joj ou os,, onb o oiu 

-ido iÍno lop-eqjuW o2nH tod opipoidod upoi moopsipu ou sonb  
ouound ojod nodso opod stm monb p onbod  piu sus 

-ojdmo sp jiopnF o 5iodnooi i moo moqioo UuoAop snm monb opisao oonb 
os-ooN soJopoJo snmop so sopoi op omoo missu 'oiuodnoo 13 opod onb l3soJdmo 

up o13mTs io;jip pf  13p ouomuop mo 'Jl3n1 oiuTsspirotu.1d mo soip.io snos ioqoo 

-o.i i n3ss13d uïrssi onb 'oosid 013 opipoouoo oipA!Jd optjipjsnlui mn nuosodo 

soinqgl sop oinb rnAJd l3mn op 1Touxo L,  onb '13pu133 '.nsopisuoo oql3j 
s13soJdmo sissop ogSujodnnoi 13 J13zqTq13TATJ 

'omsom oss iod ' sonq sop ououn13d oiA9Jd o irixa iopoo JOU3n' o oosid o 

1 J9 	OOVHOV[Aj SVIUVJ la flI39flN39  

SOZOA sl3mm '0nqu op s13J0p2A3p Os OJdUI 

onb sl3soJdmo s1 'p3oj l3pip3m 13ssop oopi 
onb 513IL0OUl31J s3pl3pjnogTp 50A1352 J,U0JJU0 .i 
-ai ip onisuj oudcud o moo onoj000rn 

-111 UpIAnp nios 'NJJ op V-161 J13 OU 13STI 
-op o 1n3d ojismboj omoo JNJ op o5nu99 

S13iOfl sop13J 
'(IND op o5nuosojdg E iquoduu opLIsg o 
t onb op ouowipuouo ossou o oso soam 

ov5,njiisuo3 v auuofuoa 'ajuinSasuoaim  

PH i DP!]Plt ? jV3 Of3  V- 161 i. 
j1jj) ov3wadnaai vp ovss'aauoa v wvd not 

ap ov3vuasajdv 1) anti aqaauoa as ouioo '(jj 
ap '[orír u ia'j) soiapipaia no sivasfs 
vind no oaiqi -iapo(l o utoa OpVWJJUO3 

opatap o dnb vind sv(tIWXau sagpivaa ap o 
ovpjadnaaj vp ovssaauoa vp sovafa sim 

-UOO 13SSOU 13 IU000JOTJJ S0OZI2J S13UIS3UI sl?jod 
mj un2od inomud r i3sodsos 13U somnuoi 
S0Q5lms T1U3JflJUOO SOJOUO1UI3 SoQ513l3prn ooi 

O!J9JlpvJuo3 op a vsafap vduw vp 'p 

5V11UVJV 50 11103 Jatlfl2du1o3a 'o,u 
iuqv OpU od 'ojuawnsui assq jojuo. 

ou 'as'-ulaj svpap uw1s opu svjsa anti vpu 
o uiapadun anti svaupuad sVp oivauív'vd o 

ap oia[qo ovanp o iaaxa ap uídi aJulnq7 

sagisanti oauia sou svpouodv sagpij. 

-ud u 13sodsoJ Eu Somuiopr onb so2uolu13punJ 
sonqLq op 135U13JqOO 13 opt 

-uowl3prlJ0Ap13uT SOZOA iod - monb 13 
013 o2u13nb juloInuir os oos!g 013 O133 'SC 

'SOPL,plA!IL,  sims 
onb SoJoflJ sop 501095 snos sou o3rnqusip 
139U 'odmoi omsom oy sonqu op 135ul3lqoo 
o5u13s 13 ouosatcJ LISO lnb13 mqm13 l3iiojj 1 
opipoqq E JIuusoJ op UTIUOJ rwn SII3TIT a •13 

oIugwujvdljsisqns 'op5inqujsip m 
00 sotipssaaau sosJndaJ sop vpL'toÁdsap o 

oossad o anti jn,ia o aivapuaj 'rnwoi 
V1-d5-JVI5 50t1U0JV OVU SlV35!f5O,lu 

Jnqujsip dnb voipinf oossad v apvpiouad 

3INIfllLNO3 00 SIV±NlJVaNfldsojj, 



622 	CERTIDÕES NEGATIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE 

tribuinte, impondo-lhe exigências gravosas, que, não obstante as prerrogativas ex-
traordinárias que (já) garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a cons-
tranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam. 

O Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em 
instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles - e mediante 
interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou 
profissional -, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente 
em atraso. 

O direito do cidadão de pagar o tributo na forma da lei, no seu sentido mais 
amplo, abrange não só a legalidade tributária em sentido estrito, como também o 
direito de acesso ao Judiciário e ao devido processo legal. Esses valores devem pre-
valecer diante do interesse de a Fazenda Pública arrecadar tributos. Até porque - 
admitida a validade das sanções políticas - restarão de todo destruídos. 

3.11. É possível traçar, em termos gerais, um critério para se determinar quando 
é legítimo, e quando não é, exigir a apresentação de certidões de regularidade 
fiscal como condição para o exercício de direitos do contribuinte? 

Sempre que implicar meio oblíquo de cobrança, ferindo direitos fundamentais 
do cidadão, a exigência de CND é inconstitucional. 

Assim, tal exigência somente pode ser considerada válida no caso já previsto 
como exceção pelo legislador constituinte originário ou quando seja usada para re-
gular relações entre particulares, definindo a responsabilidade tributária. 

3.12. Existe algum aspecto importante, relativo ao tema em exame, não abordado 
nas questões anteriores? Qual? 

As questões que nos foram apresentadas quando do convite para a redação deste 
artigo, a nosso ver, esgotaram o tema. 

Certidões Negativas e Di 
do Contril 

VIITORIO CA 

Professor Universitário e do CEU - Centro 

LIGIA SCAFF 

Procuradora da Fan 

Uma coletânea de estudos sobre certit 

direitos fundamentais do contribuinte é extre 
tante, não só do ponto de vista doutrinário, 
do ponto de vista prático, pois as certidões i 
dispensáveis para a realização de vários ato 
rídica e mercantil dos contribuintes. 

Assim; a iniciativa do coordenador de 
Professor Hugo de Brito Machado, é louv 
parte, as respostas terão por base, fundamen 
tidões negativas de tributos federais, embora 
tações que podem ser aplicadas às certidões 
duais e municipais, tendo em vista que se cu 
tais certidões em face dos direitos fundam 
buinte. 

Passamos, então, a responder às pera 
seqüencial disposta. 

1. O tema escolhido é relevante? 
Sim, porque importante no dia-a-dia d 

1.1. É comum a imposição de restrições a 
contribuinte em face da não-apresentação 
fiscais? Essas restrições são sempre válida 
reflexão? 

Se a lei exige a apresentação de certi 
não são apresentadas, não se pode dizer qu 
direitos fundamentais do cidadão contribuin 
a igualdade são respeitadas. 

Sobre saber se "essas restrições são ser 
caso concreto, pois, em geral, certidões "pc 
mitem usufruir dos mesmos direitos de que 
não se pode dizer que "nunca são válidas", 

Como se percebe, efetivamente o lei 
examinar onde estão localizados os probler 
quem de direito, para sua solução, como se 
reflexão. 

1.2. Existem conflitos, por sua vez, em ton 
podem ser fornecidas, e de qual conteúdo 

Os conflitos existentes entre o Poder 
certidões negativas e sobre qual conteúdo 1 


