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• IPI - carvão mineral- processo de indus-
trialização da celulose - inexistência de 
direito ao crédito (STJ - 2 Turma) 

• IPI - crédito-prêmio - vigência até 4 de 
outubro de 1990 (STJ - ia Turma) 

Decisões e Despachos 
Certidão negativa de débito - mandado de 
segurança - liminar - fornecimento para 
prática de ato específico - inaplicação da 
teoria do fato consumado (Ministro Luiz 
Fux, do STJ) 156 

141 

145 
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Leonardo Augusto Marinho Marques - Imputação genérica e renúncia à prova nos 
crimes tributários 

1. Introdução. 2. Da inteligência dos artigos 41, 43 e 399 do Código de Processo Penal. 3. 
As conseqüências proporcionadas pela imputação genérica e pela renúncia à prova. 4. Da 
inteligência* dos artigos 156 e 386, II, do Código de Processo Penal e da força das garan-
tias constitucionais. 5. O Poder Judiciário diante do problema levantado. Das interpreta-
ções antagônicas sobre a matéria. 6. Conclusões. 90 

Marcelo Marques Roncaglia - O ISS e a importação e exportação de serviços 
I. Introdução. II. Fundamento Constitucional do ISS. III. As alterações promovidas pela 
LC 116: opção pelo princípio do destino e aproximação ao IVA europeu. IV. A exigência 
do ISS nas importações. V. A desoneração do ISS nas exportações. VI. Conclusões. 	98 

Rogério Pires da Silva - A observância da jurisprudência fiscal dos tribunais ad- 
ministrativos na esfera federal e a possibilidade de exclusão de penalidades - aná- 
lise do art. 76 da Lei n° 4.502/64 e do art. 101 do Decreto-lei n° 37/66 

1 - Introdução - isonomia e boa-fé. II - O art. 76 da Lei n°4.502/64 (compilado no art. 486 
do vigente regulamento do IPI, baixado com o Decreto n° 4.544102) e a ilegal compilação 
parcial do art. 101 do Decreto-lei n° 37166 no texto do art. 610 do Decreto n° 4.543102 
(regulamento aduaneiro). III - A exigência de correção monetária e juros dos contribuin-
tes que observarem a jurisprudência administrativa - a "eficácia normativa" a que alude o 
art. 100, II, do CTN. IV - Dispensa de multas na observância da jurisprudência adminis-
trativa "enquanto prevalecer o entendimento". V - Primeira situação: a observância, pelo 
contribuinte, da orientação constante da decisão definitiva, quer o interessado seja parte, 
quer não, no respectivo processo administrativo. VI - Segunda situação: a observância da 
orientação constante da decisão de primeira instância em processo administrativo em que 
o interessado é parte. VII - Conclusões. 	 112 

Sacha Calmon Navarro Coelho - Venda de refeições a empresas que as fornecem 
a seus empregados no bojo do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) - 
inexistência de operação de saída de mercadoria - desnecessidade de recolhimento 
do ICMS-ST pelo fabricante 

1. A quaestiojuris. 2. O fato gerador do ICMS: operação de circulação jurídica de merca-
doria. 3. Venda de refeições para empresas que as fornecem a seus empregados, mediante 
desconto do valor permitido pelo PAT. Inexistência de operação de saída de mercadoria. 
Desnecessidade de pagamento do ICMS-ST pelo fabricante. 4. Conclusões. 122 

Jurisprudência 

Íntegras de Acórdãos 
• Ação cautelar preparatória de anulatória 

de débito - oferecimento de caução real 
- objetivo de obtenção de certidão posi-
tiva com efeito de negativa - impossibi- 
lidade (STJ - ia Turma) 	 130 

• Cofins - venda de imóveis - inadmissibi-
lidade de recurso extraordinário - normas 
infraconstitucionais (STF - ia Turma) 	133 

• Imposto de renda - distribuição disfarça- 
da de lucros - alienação entre pessoas ju- 
rídicas (STJ - ia Turma) 	 134  

• CPMF - arrendamento ir, 
dador - alíquota zero - ca 
Edson Vidigal, Presideni 

• Execução fiscal - acesso 
cenjud para identificaçã 
veis de penhora - CTN 
sembargador Federal A 
Junqueira, do TRF da 4 

• Execução fiscal - bloqu 
conta-corrente - CTN art 
dência condicionada (E 
Federal Antônio Ezequi 
TRF da P Região) 

• Execução fiscal - bloquei 
conta-corrente até o uni 
Bacenjud - art. 185-A dc 
bargador Federal Luci 
Amara!, do TRF da P R 

• Execução fiscal - bloquei,  
conta-corrente - Bacenj 
185-A (Juiz Federal Luci 
TRF da 3' Região) 

• Execução fiscal - indisp 
bens - Bacenjud - CTN a 
sembargadora Federal M 
Cardoso, do TRIZ da ia  R 

• Execução fiscal - indisp 
bens - Bacenjud - CTN a 
sembargadora Federal Vê: 
TRF da 3  Região) 

• Execução fiscal - indisp 
bens - CTN art. 185-A - 
outros órgãos (Desembai 
Leomar Amorim, do TRF 

• Execução fiscal - indispi 
bens e direitos - CTN art. 1 
bargador Federal Lazaran 
da 3` Região) 

• Execução fiscal - indisp4 
bens e direitos - CTN art. 1 
bargadora Federal Ram2 
TRF da 3` Região) 

• Execução fiscal - penhora 
instituições financeiras 
CTN art. 185-A (Desemba 
Marcelo Navarro, do TRF 

• Execução fiscal - penhoi 
Bacen Jud - CTN art. 185-
lidade, quando nomeados 
bargadora Federal Suzana 
TRF da 3 a  Região) 

• Execução fiscal - penhora 
disponibilidade patrimonia 
- CTN art. 185-A - LC 11 
gador Federal Ubaldo Ataí 
do TRF da a  Região) 
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RAM 

turado com os tomadores de serviços (1° 
Conselho de Contribuintes - 4' Câmara) 

• Contribuição ao Sebrae - lei complemen-
tar - desnecessidade - ausência de vincu-
lação do contribuinte a benefício direto 
(STF - 2 Turma) 

• Contribuição previdenciária - abono-as-
siduidade - premiação - caráter indeniza-
tório - não-incidência (STJ - P Turma) 

• Contribuição previdenciária - ajuda de 
custo - reembolso de despesas - indeniza-
ção de gastos - não-incidência (STJ - ia 

Turma) 
• Contribuição previdenciária - construção 

civil - construtor ou empreiteiro - obra 
subempreitada - responsabilidade tributá-
ria (STJ - ia Turma) 

• Contribuição previdenciária - décimo-
terceiro salário - cálculo em separado ou 
adicionado à remuneração (STJ - ia Tur-
ma) 

• Contribuição previdenciária - fiscaliza-
ção - INSS - competência para reconhe-
cer vínculo empregatício (STJ - 2 Tur-
ma) 

• Contribuição previdenciária - prazos de 
prescrição (TRF da ia  Região - 8 Turma) 

• Contribuição previdenciária - retenção de 
11% - constitucionalidade (STF - ia Tur-
ma) 

• Contribuição previdenciária - terço cons-
titucional de férias - não-incidência (STJ 
- 2 Turma) 

• Contribuição social sobre o lucro - 
CPMF - receitas de operações de expor-
tação - EC 33 (TRF da 4' Região - 2 
Turma) 

• CPMF - utilização de informações para 
constituição de crédito referente a outros 
tributos - quebra de sigilo bancário - LC 
105 - Lei 9.311 - retroatividade permiti-
da pelo art. 144, § 10 do CTN (STJ - l 
Turma) 

• Crime contra a ordem tributária - anula-
ção por vício formal e substituição do 
lançamento no curso da ação penal - au-
sência de justa causa (STF - 2 Turma) 

• Crime de apropriação de contribuição 
previdenciária - crime societário - neces-
sidade de descrição mínima da relação 
dos pacientes com os fatos delituosos 
(STJ - a Turma) 

• Denúncia espontânea - débito não previ-
amente declarado pelo contribuinte - 
multa moratória - exclusão (STJ - ia Tur-
ma) 

• Embargos à execução fiscal - prazo de 
198 ajuizamento - contagem da intimação da 

penhora (TRF da ia  Região - 7 a Turma) 
• Execução fiscal - bem servil a residência, 

pertencente à sociedade e à família - exe- 
198 	gese humanizada (STJ - ia Turma) 

• Execução fiscal - certidão de dívida ati-
va - requisitos essenciais - respeito ao 

199 	princípio da ampla defesa - nulidade do 
título (STJ - ia Turma) 

• Execução fiscal - depositário infiel - pri-
são civil (STJ - l Turma) 

199 a Execução fiscal - desconstituição da pe-
nhora - realização de segunda constrição 
- início do prazo para embargos (STJ - 2 
Turma) 

200 • Execução fiscal - exceção de pré-execu-
tividade - prescrição - interrupção do pra-
zo (STJ - 2 Turma) 

a Execução fiscal - expedição de carta de 
201 arrematação - registro imobiliário - ven-

da posterior do imóvel - anulação do pro-
cesso executivo - necessidade de ação 
própria (STJ - ia Turma) 

201 • Execução fiscal - imposto declarado pelo 
contribuinte - prescrição - termo inicial 

202 	(STJ - ia Turma) 
• Execução fiscal - indisponibilidade de 

ativos financeiros - CTN art. 185-A - ex- 
203 	cepcionalidade (TRF da a  Região - 

Turma) 
• Execução fiscal - indisponibilidade de 

203 valores em contas bancárias - CTN art. 
185-A - limite (TRF da a  Região - ia 

Turma) 
• Execução fiscal - intimação pessoal, por 

204 carta registrada, da Fazenda Pública, fora 
da sede do juízo (STJ - 2 Turma) 

• Execução fiscal - penhora insuficiente - 
embargos - admissibilidade (STJ - 2 
Turma) 

• Execução fiscal - penhora - nomeação de 
204 	bens de terceiro - ordem legal (STJ - 2 

Turma) 
• Execução fiscal - prescrição - decretação 

de ofício - Lei 11.280 - aplicação em re- 
205 curso especial - direito superveniente 

(STJ - 2 Turma) 
• Execução fiscal - quebra de sigilo bancá-

rio - sistema Bacen Jud - excepcionalida-
de da medida (STJ - ia Turma) 

206 • Execução fiscal - redirecionamento con-
tra sócio-gerente - responsabilidade - si-
tuação conforme seu nome figure ou não 
na certidão de dívida ativa (STJ - ia Tur- 

206 	ma) 

• Execução fiscal - sisten 
CTN art. 185-A - necessii 
mento da via extrajudicia 
ma) 

• Execução fiscal - sócio-g 
cionamento - prova de aus 
so de mandato, infringêr 
contrato social (STJ - 2 

• Honorários advocatícios - 
lor arbitrado - redução (S 

• ICMS - base de cálculo. 
condicionais - não-inclt 
Turma) 

• ICMS - base de cálculo - 
básica - estorno de créditc 
ma) 

• ICMS - base de cálculo -, 
venda financiada - distii 
Seção) 

• ICMS - Convênio 04/89 - 
complementar - telecomu 
zo de recolhimento (STJ. 

• ICMS - exigibilidade susp 
da lista de devedores (Ti 
Cível) 

• ICMS - habilitação de te 
celular - não-incidência (5 

• ICMS - instalação de uni 
serviço intermediário ao 
cação - não-incidência (S' 

• ICMS - não-incidência na 
bens por não contribuinte 
à Súmula 660 do STF) 

• ICMS - notificação do dc 
de infração no trânsito - 
prio devedor - terceiros (Ti 
ra Cível) 

• ICMS - serviços de prove 
so à Internet - não-incidê 
Turma) 

• ICMS - substituição tribu 
dicia1 concedida à subst 

ção do regime - cumprime 
litura (TJRS - i° Grupo Ci 

• KMS - telefonia móvel - 
Iórias ou de acesso ai 

omunicação - Convêr 
abdade (STJ - 2 Turma) 

• K4S - tributo indireto - 
iikrência de encargo 
cnidor final, contribi 

ítima para pleitea 
' -CTNait. 166(S 

• de renda - apose 
____- i&idência regii 
_____ - k) emergente - 
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II - Do Agravo de Insi 
A questão colocada 

instrumento como forn 
partes, poderia revestir 
ou de agravo retido nos 

8 	 Revista Dialética de Direito Tributário n 2  129 

• ISS - cooperativa de serviços médicos - 

incidência; hipótese de venda de planos 
de saúde - exclusão (STJ - ia Turma) 234 

• ISS - incorporação de imóveis - incidên- 
cia (STJ - ia Turma) 234 

• 1SS - lista de serviços - caráter taxativo - 

LC 56 - instituições autorizadas pelo BC 
- exclusão (STF - 2 Turma) 235 

• ITBI - ITCD - dissolução de sociedade 
conjugal (TJRS - Tribunal Pleno) 235 

• Precatório judicial - levantamento - apre- 
sentação de certidões - Lei 11.033 - aco- 
lhimento de argüição de inconstituciona- 
lidade (TRF da 5' Região - Plenário) 236 

• Precatório judicial - levantamento - apre- 
sentação de certidões - Lei 11.033 - in- 
constitucionalidade (TRF da 4  Região - 

Corte Especial) 237 
• Refis -depósitos judiciais - conversão em 

renda da União (STJ - 2 Turma) 238 

• Remuneração pela utilização de faixa de 
domínio de rodovia estadual - autoriza- 
ção legal - depósito para suspensão de 
exigibilidade (TRF da ia Região - 6 Tur- 
ma) 238 

• Repetição de indébito - tributo declarado 
inconstitucional - juros de mora - termo 
inicial (STJ - ia Seção) 239 

• Suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário - decisões desfavoráveis - mul- 
ta e juros (STJ - 2 Turma) 239 

• Taxa de serviço de esgoto - compulsori- 
edade de utilização - natureza jurídica 
(STJ - ?Turma) 240 

• Taxa - emissão de autorização para quei- 
ma controlada de cana-de-açúcar - corre- 
lação entre custo da atividade estatal e 
montante exigido (STJ - ia Turma) 240 

O Agrav 
Dii 

Ana L 

Observação Prelimii 
Inicialmente, a aui 

condição de Procurad 
ria da Fazenda Nacioi 
desígnio de esclarecer 
sente artigo diverge da 
se encontra integrada, 
postura teórica objetiv 
legislação adjetiva, qu 
Texto Magno. 

1 - Introdução 
Como é de todos c 

voluntário colocado à 
dentro de um mesmo p 
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Indisponibilidade dos Bens do Réu 	 «Art. 185-A. Na hi 

na Execução Fiscal 	
apresentar bens à  

Hugo de Brito Machado 	 decisão, preferenci 
veis, o juiz detem 

registros de transfi 

1. Introdução 
autoridades superv 

 
Entre as novidades no Código Tributário Nacional, intro- 	

buições, façam cur
§ l A indisponibi 

duzidas pela Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 	 exigível, devendo c 
2005, está a inserção do art. 185-A, cuidando da indisponi- 	 bens ou valores qu 
bilidade dos bens do réu na execução fiscal. 	 § 2° Os órgãos e en 

O dispositivo em tela evidentemente não trata de maté- 	 artigo enviarão ime 
ria própria de um Código Tributário. Não cuida de matéria 	 indisponibilidade h 

reservada à Lei Complementar porque não alberga normas 	 Vamos, então, diss 

gerais de Direito Tributário. Cuida, isto sim, de matéria pró- 	 procurando ressaltar as 

pria do Direito Processual Civil. Mas é possível que as au- 	 ressaltando a sua flagr,  

toridades da Fazenda Nacional, responsáveis pela elaboração 
do anteprojeto do qual resultou, tenham imaginado que sua 	 3. Determinação Judi 

inclusão no Código Tributário Nacional podia ser uma ga- 	 3.1. Inconstitucionalidt 

rantia contra eventuais alterações da legislação processual 	 Antes de qualquer 

que podem ser introduzidas por lei ordinária, 	 todos os bens do execui 

Existe, aliás, um anteprojeto de lei ordinária, elaborado 	 de Justiça tem considera 

por comissão de eminentes juristas no âmbito do Conselho 	 por considerar que a me 

da Justiça Federal, cuidando de toda a matéria pertinente à 	 com mais razão se há d 

execução fiscal, e a tramitação deste no Congresso Nacional 	 seu patrimônio. 

certamente abrirá oportunidades para a produção de dispo- 	 A Constituição Fed 

sitivos legais contrários à indisponibilidade dos bens de que 	 livre-exercício da ativick 

trata o dispositivo objeto deste nosso estudo. 	 públicos, e não exige cc 

Se ocorrer o que se está prevendo, certamente a Fazen- 	 rias.' E estabelece tamb 

da Nacional vai sustentar a impossibilidade de alteração de 	 sem o devido processo 1 

• 	 lei complementar por lei ordinária, independentemente da 	 ma que estabelece a ind 

matéria versada, tese que a nosso ver é correta, mas é con- de estar a mesma em déi 

trária à que tem sido sustentada pela Fazenda. Os operado- 	 Além disto tem-se d 

. 	 res do Direito, sobretudo os magistrados, devem estar pre- inteiramente improcedei 

parados, portanto, para enfrentar mais uma incoerência de 	 positura de execução dec 

autoridades que somente se preocupam com a arrecadação 	 curso do procedimento a 

de tributos, que pretendem realizar ainda que para isto pre- 	 butáriOS. Não são raros, a 

Hugo de Brito 	cisem violar todos os princípios jurídicos, inclusive o da 	 do O crédito tributário e 
não Machado 	 coerência. 	

Assim, 	se justifica 
é Desembargador 	Feitas estas considerações preliminares, vamos examinar 	 mesmo sequer se tenha r 
aposentado do TRF da 	essa novidade consubstanciada no art. 185-A do Código Tri- 	 É certo que no caso 
5° Região, Professor 	 Ocorre que em muitos ca butário Nacional. Titular de Direito 	 tade, não sendo razoável 
Tributário da UFC e 
Presidente do Instituto 2. O artigo 185-A do CTN 

Cearense de Estudos 	A LC n° 118/2005 introduziu no Código Tributário Nacio- 	 Federal de 1988, ar 
Tributários. 	 na!, entre outras alterações, um dispositivo assim redigido: 	 2 	Constituição Federal de 1988, ar 
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Conhecemos casos nos quais a execução foi promovida como resultado de simples direitos do devedor) C 

erro de digitação de dados no sistema de informática da Receita Federal, para o qual co, aos órgãos e enti 
o contribuinte não contribuiu, e não tinha como evitar. E que a este causou enorme sim, se o devedor não 
ônus com a contratação de advogado porque, não obstante seu esforço no sentido obviamente, inócua. A 
de esclarecer o caso perante as autoridades fazendárias, terminou tendo de embar- ponibilidade dos bens 
gar a execução para livrar-se de penhora de seu automóvel, com vários anos de uso providência os dispen5 
e indispensável ao exercício de suas atividades. Na melhor das hipóteses, para o 
cidadão, a decretação da indisponibilidade de seus bens implica inversão total do 3.4. Obstáculos como 
ônus de esclarecer os fatos em certas situações que não criou, nem pode evitar, o Poder-se-á argume 
que é inteiramente incompatível com o regime constitucional que, ao menos teori- ultrapassar obstáculos 

camente, garante direitos e liberdades individuais, às contas bancárias do 
Não temos dúvidas, portanto, quanto à inconstitucionalidade da norma albergada nelas depositado. A dc 

pelo art. 185-A, introduzido no Código Tributário Nacional pela Lei Complemen- 
tar n° 118/2005. Não obstante, vamos a seguir examinar outras questões a ele rela- Não nos parece cor 

tivas, sem que isto signifique de nenhum modo aceitarmos a validade desse dispo- O dispositivo legal em 
de de contas bancárias sitivo. 
cípio, em sendo o execi 

3.2. Requisitos para a determinação 
tributários, as contas ba  
são atingíveis pela indi São condições para que o juiz decrete a indisponibilidade: a) a citação do deve- 
medida cautelar fiscal. dor tributário; b) o não-pagamento e não-indicação de bens à penhora no prazo le- 

gal; c) não serem encontrados, pelo Oficial de Justiça, bens do devedor que possam 3.5. Existência de depó 
ser penhorados. 

Está claro, portanto, que antes de decorrido o prazo para o pagamento ou ofere- 
Pode ocorrer que o 

sujeito passivo para gar 
cimento de bens à penhora não pode ser decretada a indisponibilidade dos bens do Pública questionando a  
devedor. Enquanto não terminado esse prazo também não pode o Oficial de Justiça incabível a execução fis 
penhorar bens do devedor, pois este tem o direito de ver penhorado aqueles que in- ordem prática - geralmc 
dicar. Somente quando termina o prazo de que dispõe o devedor para pagar, ou nhecimento do depósito 
dicar bens à penhora, portanto, vai o Oficial de Justiça à procura de bens do deve- ção fiscal em que esta p 
dor para penhorar. E somente quando o Oficial de Justiça devolve o mandado com Seja como for, certo 
a certidão de não haver encontrado bens penhoráveis é que poderá o juiz da causa tamente a garantir o pa 
determinar a indisponibilidade. cução, sendo incabível, 

A indisponibilidade, a rigor, só produz efeitos práticos em relação aos bens cuja Assim, seria absurdo ad 
transferência de propriedade é objeto de um registro formal, como acontece, por racterizaria a presunção 
exemplo, com imóveis, navios, veículos automotores e telefones, entre outros. ré o art. 185 do Código 

ponibilidade de bens do 
3.3. Providência possivelmente inócua jos comentários voltarer 

Na generalidade dos casos, a entidade que registra a transferência de proprie- 
dade dos bens, se procurada pelo Oficial de Justiça, pode a este informar a respeito 3.6. Indicação de bens n 
da existência em seus registros de bens do devedor. E assim poderá ser feita a pe- Cogita-se de alteraçi 
nhora desses bens antes e independentemente da determinação da indisponibilida- dever de indicar, na inic: 
de dos mesmos. ver penhorados. Tal pro 

Por outro lado, se o devedor não tem bens naqueles registros, e por isto mesmo para desobstruir os órgã 
a penhora não foi possível, de nada valerá a determinação de indisponibilidade. Diz ção inteiramente inviáve 
a lei que o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos (dos bens e Voltaremos ao assuni 
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3.7. indisponibilidade e presunção defraude certos casos a avaliaç 
A indisponibilidade decretada pelo Juiz da execução fiscal constitui, na práti- dor oficial nem sempr 

ca, um reforço ou acréscimo de eficácia da anterior presunção de fraude na aliena- pelo menos, à manifesi 
ção de bens pelo devedor. Desde a inscrição do crédito em dívida ativa, a alienação sem falarmos na enorr 
de bens pelo devedor presume-se fraudulenta, por força do disposto no art. 185 do ras de execuções fiscal' 
Código Tributário Nacional. Assim, a alienação de bens depois da citação em exe- Temos como certa 
cução fiscal já em princípio não era mais possível, ou, mais exatamente, seria anu- bilidade de bens do ex 
lável em face da presunção de fraude. vantamento da indispo 

A determinação de indisponibilidade acrescenta a restrição quanto à formaliza- será obtido a tempo de 
ção da alienação. Mas é importante que se considere que essa indisponibilidade há 
de ter a abrangência limitada pelo mesmo critério de limitação da cautelar fiscal, e 3.10. Responsabilidad 
da presunção de fraude, objeto de nosso comentário ao art. 185. Não pode atingir Pode-se, portanto, 
os bens de venda da empresa forçando-a a paralisar suas atividades normais. vel pelos prejuízos dec4 

empresa executada. Ten 
3.8. Abrangência da indisponibilidade o arbítrio é a responsat 

Realmente, diz a lei que em face dos requisitos para a prática do ato judicial, Assim, a nosso ver, o 1 
que em síntese estão consubstanciados na inércia do devedor em providenciar o contra aqueles que, no 
pagamento ou a garantia do débito em execução, o juiz determinará a indisponibi- pelos prejuízos sofrido5 
lidade de seus bens e direitos. Todos, portanto, independentemente do valor do cré- E certo que em se tr 
dito tributário que esteja sendo cobrado. premo Tribunal Federal 

Entretanto, diz a lei que a indisponibilidade de que se cuida limitar-se ao valor de pública a que server 
exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade agente a indenização qu 
dos bens ou valores que excederem esse limite. Admite, portanto, claramente aliás, Seja como for, recoi 
que em um primeiro momento a indisponibilidade é total, abrangerá todos os bens promovida contra o age: 
do executado. os dois, conforme o cas 

3.9. Redução ao limite devido. Dificuldades na execução 3.11. Determinação de i 
Por outro lado, a lei estabelece que os órgãos e entidades aos quais se fizer a Embora em um prini 

comunicação da indisponibilidade enviarão imediatamente ao juízo a relação dis- os bens do executado ale 
criminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem posto em prática. nação de indisponibilida 

A indisponibilidade deve limitar-se ao valor em cobrança. Entretanto, como a ráveis. Entre eles os den 
comunicação desta é dirigida a mais de um órgão ou entidade, ainda que o juiz te- Nem deve alcançar, se ir 
nha indicado na comunicação o valor em cobrança para cuja garantia decretou a tuição, os bens integranti 
referida indisponibilidade, pode ocorrer seja a mesma posta em prática relativamente Veja-se o que a respe 
a bens de valor maior do que o do crédito em cobrança. E se não foi indicado na tários ao art. 184, posto 
comunicação o valor em cobrança, com certeza cada um dos órgãos ou das entida- indisponibilidade de que 
des que a tenha recebido vai considerar indisponíveis todos os bens dos quais tenha 
o registro. 4. Indicação de Bens Pe 

É certo que o juiz, constatando que a indisponibilidade por ele determinada atin- 4.1. Providência legislati 
giu bens em valor superior ao do crédito em cobrança, deve determinar o imediato Um anteprojeto de le 
levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite, são formada no âmbito d 
Tal providência, entretanto, embora teoricamente seja muito simples, na prática Teori Zavascki, do Supei 
poderá ser demorada. Dependerá da avaliação dos bens e só essa avaliação pode Centro de Estudos Judici; 
implicar considerável demora, por diversas razões bem conhecidas dos que atuam cardo Perlingeiro e Maria 
no/ou perante o Judiciário. Nem sempre os bens estarão fisicamente presentes. Em nal, Dr. Vandré Augusto 1 
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bui para impedir o de 
tureza lhe compete dês 
adequada distribuição 
dício de instrumentos 

Realmente, a Faze 
lhe permitem conhecei 
nio dos contribuintes - 
patrimoniais das pesso 
tes à contabilidade das 

Qualquer agente fi 
sas em cujos balanços, 
publicados, conste a in 
vos. E poderá assim o1 

Dispõe, ainda, a E 
criado certamente com 
bido, na grande maiori 
ta Federal de Julgamen 
de bens como condiçãc 
mento deste, a Fazend 
exigência do crédito tril 
rados na execução fisca 

E portanto oportuna 
cuções Fiscais, para obr 
tende ver penhorados p 

Petrônio Calmon Filho; e da Universidade Federal Fluminense, Professores Leonar -
do Greco e Agostinho Netto. 

Esse anteprojeto trata de toda a matéria concernente à execução fiscal e segun- 
do esclarece a exposição de motivos que o acompanha, sua elaboração 

"orientou-se pela construção de um procedimento que propicie a integração da fase 
administrativa de cobrança do crédito público com a subseqüente fase judicial, evitando 
a duplicidade de atos e reservando ao exame e atuação do Poder Judiciário apenas as 
demandas que, sem êxito extrajudicial, tenham alguma base patrimonial para a exe-
cução forçada".' 

Certamente por isto traz dispositivo estabelecendo: 
"Art. 70  A petição inicial indicará o juiz a quem é dirigida e os bens a serem penhora-
dos e será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, po-
dendo ambas constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrô-
nico.,,  

4.2. Justificação da providência inovadora 
Esse dispositivo está na exposição de motivos assim justificado: 

"Todavia, será indispensável a indicação dos bens a serem penhorados. Realça-se, com 
isso, um ponto importante da proposta: o de que a utilização da via judicial somente 
será admitida se houver efetiva chance de êxito na execução forçada. O despacho que 
deferir a inicial importará em ordem para penhora, avaliação e intimação, bem como 
em citação para opor embargos.` 

A proposta de inovação é nesse ponto extremamente louvável. Atualmente a 
Fazenda Nacional e as Fazendas de muitos Estados insistem na afirmação de que 
possuem créditos tributários expressivos cujo não-recebimento se deve à inércia do 
Judiciário, que é colocado como o grande vilão, responsável pela não-arrecadação 
de elevadas quantias. 

Ocorre que na quase totalidade as execuções promovidas são inviáveis. Geral- 
mente o devedor não é encontrado, ou quando encontrado não dispõe de bens sufi- 
cientes para serem penhorados. Como está dito najá referida exposição de motivos: 

"E que os órgãos de defesa judicial da Fazenda Pública, ainda quando cientes da im-
probabilidade de sucesso na cobrança, vêm-se compelidos, por dever legal, a promo-
ver a ação executiva tão-somente para interromper a prescrição. Assim, a atividade, 
meramente burocrática e sem natureza jurisdicional, de localizar o devedor ou os seus 
bens penhoráveis, é simplesmente transferida aos cartórios judiciais, com inevitável 
congestionamento e escassa probabilidade de êxito, o que torna injustificável, sob to-
dos os aspectos, a manutenção do atual sistema."' 

Enquanto isto os mecanismos de que dispõe a Fazenda para viabilizar as exe-
cuções fiscais permanecem não completa e adequadamente utilizados. 

4.3. Necessidade da inovação 
A inovação de que se cuida é necessária, portanto. Primeiro para evitar que o 

Judiciário continue sendo colocado nessa posição incômoda, que por certo contri- 

Item 3 da exposição de motivos do anteprojeto colhido na Internet, em http://www.mj.gov.br/reformal . 
11cm 10 da exposição de motivos do anteprojeto colhido na Internet, em http://www.mj.gov.br/reformal . 
Item 1 da exposição de motivos do anteprojeto colhido na Internet, em http:Ilwww.mj.gov.br/reforma/. 



uoJi/JqAofw 
/uuoJ1/1qA01urM/ 

uuoJi/iqAofw 

-opujqo3 oup.io op ouowd op irui -e iiid sopioquod lOA opuo 
-ojd onb suoq so 'piojui tu 'xoipuioiq puozj E iuqo riud 'snzsij sog5no 
-oX Op!O-I EU OUSCA01.11u iuss000u optuoqos  o jOAAflOj 'unijodo oiurn.iod 

oiuowid o .io.u000 013U os U.10AOUlold onb josu  o5nooxo u sopul 
-oquod moios tiid rnoipu! plopod onb suoq sop 101  o 'ounqui oupio op iiouixo 
o oi5tuauioop op oss000id oud9Jd ou 'sotw ato at03 ff ipuozij L,  'osop oiuom 
-iAOJd o PÉ~ol ou o osinoai nos op owowiooquoo o iuid o5ipuoo owoo suoq op 
ouou.njoint o 000iojo 'sauinqiiiuoj op oqIosuoD o iit.rnd oiuomijnç oP IrmopoA ri 
-i000j rp soQsioop op ion000i or 'ouinquuoo o soso sop tiioiLw opu.L u 'opiq 
-s o ou.ioj suoq op ouowoiii,, o o onb 'oppijutJ isso moo ouousiioo oprnio 
'oo!oodso sim joj o1uownisui wn op 'JuoiON PPuOzLA ii 'ipuu 'oodsT 

suoq op oppoudoid t oiqos o5auojui ioqo wissi uopod 50A 

-n!J!uis SOJOIA ato op1z!Jqomi no oxij OAflI? op o5oipui LI osuoo 'sopoiqnd 
no souot.uipuoi op o5J1joop moo sopioouioj ouowjnu 'so5uipq solho ato sus 
-oiduio sip s!oq1uo3 soi1s!oj sor oiaup ossç)onioi opod jiosij o1uo ionbjnÔ 

ssoidmo sip oppijiqrnuoo r sol  
-uo2u snos op otpowi o oioiip ossom op wp - soippn[ sossod sip srrnuowujd 
so5ujq so o s1oisJj sl3ossod stp suoq op Irnup o5moop t - soiuinqi.ruoo sop oiu 
-omuud o 'ops op oio oirno ionbpnb onb op ioqow 'J000quoo woiiuijod oq 
onb snrnolounj o siioi souownjisui op ogdsip 1uo1oN  ipuozj I 

SoAJuodS!p F swuoiounj o soj souoiuniisui op oiojp 
-iodsop o os-opuiAo 'OPLI]Sg op SoJ9 so o.ruo sog5unj op o5inquisip LpLnbopu 
SWW I JOOoJOq13So 05 op TOU!UOAUOO 1310d 'opuno5 JoAIoAuosop oodwoo oql tzoini 
-tu iod onb 'uo!oTpsunÍ op1piAu13 1p OU91IJSn1S oquoduiosop o iipodt.ui I3rnd inq  

-uuoo oioo iod onb ' 

o onb JpAo 13iid oitoa 

sopzijun 

-oxo su iizipqiA imd 

-oi qos '10M01J!1SflÇU! UJ( 

JOALI  moo 'sitioipnÍ 
SfloS so no 10OAO O .rnzi 

'uiissy 051. 
-ouioid °'°P iod 
-tui tp soluolo opunb Lp 
:souom op oisodxo 1 

-ijns suoq op ogdsip o 
Si0A!AU!O15 SI 1. 

o31pIoo1m-0U rlod 1 
OjO IflOJUi LI OAOjD 05 O1L 
onb op oleSmuiju itu a 
L,  ouomjny 1OAAfl0  

ouioo uioq 'omnu o c 
onb oqodsop o 
OIUOWOS j!0tpfl1iA ip c 
11100 'OS-[>J sop1oqu 

:opotjn 

-911310 oss000id iod aisr 
-od 'ouioui oud turj 
-ioquod moios u suoq se 

-oxo t,  rárd jiuowiid; 
s-e suod13 Ou!o!pflf iopc 
OpURIIAO 't!o!PnÍosJ olu 
osj p  o5iioiu 0101 

oioqij 

-unos o j13051J  o5noo 

-JIU00'J 5OJOSSOJOid '0 

6ZL U OiiflqiJJ O!8J!a °P °RI!a elsiAad 


