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RESUMO 

Face as recentes alterações no campo do Direito Falimentar, o presente 

artigo tem por finalidade estudar os impactos causados no âmbito tributário.   

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

Considerando que no cenário atual existe grande interesse da 

continuidade da atividade empresarial, necessário se tornou a criação de uma 

legislação adequada para vigorar sobre o direito falimentar. 

 

Por tal motivo, em 09 de fevereiro de 2005, foi promulgada a lei 

11.101/2005, que trata especificadamente sobre a recuperação de empresas, 

regulando a recuperação judicial, extrajudicial e a falência da sociedade 

empresária e do empresário. 

 

Como já abordado anteriormente, em decorrência da preocupação do 

legislador em dar continuidade à atividade empresarial, a nova lei tem como 

fundamento manter o funcionamento de empresas que apresentem viabilidade 

econômica, evitando não somente a imposição da decretação de falência de 

empresas que estejam em períodos instáveis, mas como desestimulando o 

desemprego, e a queda da economia do país. 

 

Diante do incentivo presente na lei em manter a atividade empresarial, 

importante tornou-se entender como ficou a aplicabilidade da legislação 

tributária, considerando que muitas vezes as empresas que se encontram 

nestes períodos de instabilidade possuem alto déficit tributário com o Estado. 
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II - BREVE RESUMO HISTÓRICO DA LEI FALIMENTAR 

 

Segundo o professor Manoel Justino Bezerra Filhoi, a primeira fase do 

processo de execução surge na época das legis actiones, com a manus 

iniectio, uma das cinco ações previstas no direito romano. Neste período a 

execução inicialmente deveria sobre cair sobre o próprio corpo do devedor, ou 

seja, era permitido pela lei que se repartissem o corpo do devedor na 

proporção de credores existentes, entretanto por referida pena ser contraria 

aos costumes públicos, nunca foi efetivamente aplicada. 

  

Embora não fosse aplicada a lei conforme acima exposto, a execução 

era efetuada através do corpo do devedor, pois o mesmo acabava sendo 

vendido como escravo e valor obtido com a venda era repartido entre os seus 

credores, ou ainda no campo execução pessoal eram firmados acordos 

(nexum), segundo o qual o devedor se comprometia a prestar serviços como 

escravo ao até a satisfação do débito. 

 

Com a evolução da sociedade e das leis, tornou-se proibido a execução 

sobre a pessoa do devedor, sendo a mesma efetuada sobre o patrimônio até 

então conquistado pelo devedor. Neste momento nasce a lex poetelia papiria, 

marco histórico do sistema de execução judicial no ano de 326 a.c. ou 428 a.c. 

conforme entendimento de outros autores, momento no qual passou-se a ser 

expressamente proibida a morte ou a venda para escravização dos devedores. 

 

Importante ressaltar que a execução poderia ser singular (credor único) 

ou coletiva (diversos credores), sendo que neste ultimo era necessário elaborar 

uma relação de todos os credores para a correta divisão do patrimônio do 

devedor. Dessa necessidade da execução coletiva, gerou o surgimento do 

direito falimentar, o qual nada mais busca que arrecadar os bens do devedor 

para a alienação judicial e apuração dos valores auferidos para a satisfação de 

seus credores de acordo com a ordem estabelecida pela lei. 

 

Ainda sobre a evolução do direito falimentar, durante a idade média 

(século XIII) surge a figura do Estado, passando a ser o responsável na 
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condução das questões ligadas à execução.  Neste momento começou-se a 

formação um direito comercial informal e cosmopolita, decorrente dos usos e 

costumes comerciais das corporações de ofício, iniciando consequentemente 

as primeiras etapas do direito falimentar, desdobrando a falência não só para o 

devedor comercial, mas também ao devedor civil, os quais quando eram 

considerados como falidos, além de serem coberto por infâmias, ficavam 

sujeitos a medidas penais severas, e a perda total de seus bens. 

 

Necessário pontuar que nesta fase o processo coletivo de execução, 

precursor do processo de falência encontra-se bem presente nas cidades 

italianas do norte (Florença, Veneza, Milão, entre outras), possuindo grande 

influência no direito francês, em decorrência do abundante comércio que as 

cidades francesas possuíam com o comercio italiano. 

 

Prosseguindo, após a revolução francesa, em 1808 foi promulgado o 

Código Comercial Francês, o qual por intermédio da influência de Napoleão 

Bonaparte, se espalhou por todo o mundo ocidental, influenciando o direito 

português e consequentemente o brasileiro. 

 

No Brasil, sucintamente falando, o direito brasileiro tem inicio com as 

Ordenações Afonsinas, as quais foram promulgadas em 1446, vigendo até 

1521 (posterior ao descobrimento do Brasil) momento no qual haviam sido 

substituídas pelas Ordenações Manuelinas, após em 1603 foram alteradas 

pelas Ordenações Filipinas. 

 

Todavia, o diploma que tratou inicialmente do direito falimentar no Brasil, 

foi a Lei de 8 de março de 1595, promulgada por Felipe II, a qual acabou por 

influenciar as Ordenações Filipinas, que fora promulgada posteriormente em 

1603, como anteriormente mencionado. Em 1756 tivemos a outorga de 

Marques de Pombal sobre o alvará de 13 de dezembro tratando do processo 

de falência. 

 

Após com a promulgação da independência do Brasil, permaneceu 

vigendo as leis portuguesas, pois embora tenha sido estabelecida nova 
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situação politica, houve uma fase de “inércia” legislativa, para que aos poucos 

fosse sendo adaptadas as leis para a nova realidade jurídica.  Deste modo em 

25 de junho de 1850, a Parte III do Código Comercial (especificamente os 

artigos 797 a 913) passou a tratar “Das Quebras”, sendo regulamentado 

processualmente pelo Decreto nº 738, de 25 de novembro de 1850. Com a 

evolução da sociedade, novas alterações foram surgindo, como a revogação 

realizada nos Decreto nºs 3.308 e 3.309 de 1864, pelo Decreto nº 3.516 de 30 

de setembro de 1865. 

 

Com a proclamação da Republica (15/11/1889), advém o Decreto nº 

917, de 24 de Outubro de 1890, seguindo-se as Leis nº 859, de 16 de agosto 

de 1902 e 2.024 de 17 de dezembro de 1908, revisada pelo Decreto nº 5.746 

de 09 de dezembro de 1929. 

 

Por fim, nos últimos meses da ditadura de Getúlio Vargas (21/06/1945), 

houve a promulgação do Decreto-Lei nº 7.661, nossa anterior lei de falências, 

revogada pela atual Lei nº 11.101 de 09 de Fevereiro de 2005, originária do 

Projeto de Lei nº 4.376/93, a qual permaneceu em processamento durante 12 

anos até ocorrer à promulgação do dispositivo legal ora estudado. 
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III – DAS INOVAÇÕES CONTIDAS NO CORPO DA NOVA LEI DE 
FALÊNCIAS SOBRE A MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

1.  Do prosseguimento da execução fiscal no curso da recuperação 
judicial 
... 

Art. 6
o
 A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 

judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 

... 

 § 7
o
 As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 

recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código 

Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. 

... 

 

Embora seja tratado no artigo 6º supracitado, que após a decretação da 

falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, deveria 

ser suspenso o curso da prescrição, bem como suspenso todas as ações e 

execuções em face devedor pelo prazo de 180 dias, contados de seu 

deferimento, no campo tributário acaba não sendo totalmente aplicado tal 

dispositivo, por força do disposto no paragrafo 7º do artigo 6º da Lei. 

 

Observando o contexto o relativo paragrafo, evidenciado está o 

contraditório do dispositivo com o objetivo principal da lei, a qual visa 

proporcionar a manutenção de empresas que se encontram em dificuldade 

econômica financeira. Isto ocorre, porque o crédito tributário é classificado 

como privilegiado, logo mantendo o curso da ação, na qual não tenha sido 

deferido o parcelamento (causa de suspensão da ação) poderá ocorrer à 

penhora/sequestro de bens que estejam relacionados no plano de recuperação 

judicial, situação pela qual poderá inviabilizará o cumprimento de seu 

processamento e consequentemente afetará o objetivo principal, o qual visa 

preservar a continuidade da empresa. 

 

A que se ressaltar que a concessão do parcelamento é inócua por duas 

razões, em primeiro lugar porque segundo disposição do artigo 151, VI do CTN 

o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

implicando, consequentemente na suspensão da execução fiscal; em segundo 

lugar porque os dispositivos que tratam do parcelamento não são 

autoaplicáveis, dependendo de legislação específica de cada ente da 
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federação, os quais são regidos pelo princípio federativo da autonomia e 

independência, sendo faculdade de cada ente por sua vez concede-lo ou não. 

 

 
2. Da certidão negativa de tributos 
... 

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de 

credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de 

credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos 

termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei n
o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional. 

... 

 

Inicialmente cabe destacar que os artigos 151, 205 e 206 do CTN 

mencionados no artigo supra, tratam das hipóteses de suspensão do crédito 

tributário e ao modo de comprovação da quitação ou suspenção de sua 

exigibilidade.  Atentando-se ao que dispõe o texto legal, almejou o legislador na 

realidade obrigar o devedor a quitar seus débitos junto ao fisco ou ao menos 

parcela-los antes de ajuizar o pedido da recuperação judicial. 

 

Ocorre que novamente, conforme acima apontado, com tal exigência, 

novamente ocorre contradição entre o contexto do mencionado artigo com os 

objetivos da lei, pois entre a maior parte das razões que levam uma empresa a 

passar por dificuldades econômicas- financeiras, estão os encargos fiscais e 

dividas de financiamento bancário. 

 

Nesse diapasão a que se observar que quando o devedor se encontra 

num estado de crise econômico-financeira, acaba por suspender primeiramente 

o pagamento de tributos em geral, para em ultimo caso suspender o 

pagamento dos fornecedores, a fim de evitar justamente o funcionamento da 

atividade empresarial.  

 

Efetuando uma breve comparação entre a lei atual com a revogada, 

nota-se que não observou o legislador ao artigo 174, o qual exigia que para a 

concordata fosse cumprida, deveria o devedor apresentar comprovação de que 

havia pagado todos os impostos sob pena de falência. Na pratica por ser tal 

dispositivo de impossível cumprimento culminou na criação jurisprudencial que 
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admitia o pedido de desistência da concordata, embora sem expressa previsão 

legal. 

 

Atualmente diante desta problemática apresentada pelo art. 57 da nova 

lei de falências, tem sido admitido a possibilidade de se conceder a 

recuperação judicial independentemente do cumprimento deste dispositivo, sob 

os mais variados fundamentos, a fim de que o objetivo principal da lei seja 

atingido, o qual é promover a manutenção da atividade empresarial. 

 
 

3. Do parcelamento do crédito tributário do devedor em recuperação 
... 
Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus 

créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na Lei n
o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 

Nacional. 

... 

A nova Lei admitiu a possibilidade de se pleitear o parcelamento de 

débitos ao devedor que se encontre em recuperação judicial, nos termos 

estabelecidos do CTN, neste sentido, segundo descreve o artigo 155-A, o 

parcelamento do crédito tributário deve ser concedido por intermédio de lei 

especifica que regule as condições de pagamento, já em seu paragrafo 1º 

determina que a realização do parcelamento não excluem de juros e multa e 

quanto ao seu paragrafo 2º, dispõe ser aplicável subsidiariamente ao 

parcelamento as disposições sobre moratória, presentes no CTN. 

 

De fato o parcelamento não deixa de ser uma espécie de moratória, 

posto que o mesmo exclua a exigibilidade do crédito, entretanto cabe a cada 

ente politico elaborar e sancionar lei que trate do parcelamento, desde que em 

consonância com o estabelecido no CTN. 

 

Ocorre que com a edição da nova lei de falências, o artigo 155-A do 

CTN, sofreu a inserção (por intermédio da Lei Complementar nº 118/05) dos 

parágrafos 3º e 4º, os quais dispõe respectivamente que é lei especifica de 

cada ente politico que regulará livremente as condições sobre o parcelamento 

e que referido beneficio deverá ser concedido somente por intermédio de lei, 

em face de exigência do artigo 155-A, que subordina este matéria ao principio 
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da estrita legalidade. Todavia, na falta de lei especifica para tratar sobre o 

parcelamento de devedores que se encontrem no regime de recuperação 

judicial, deve ser aplicado às leis gerais das três entidades politicas em vigor, 

desde que respeitado o prazo de parcelamento concedido pela lei especifica do 

ente federal. 

 

Segundo a doutrina do Prof. Kiyoshi Haradaii, a parte final do paragrafo 

4º do artigo 155-A, seria inconstitucional, pois ao restringir o prazo do 

parcelamento de uma lei estadual ou federal, estaria invadindo a competência 

legislativa do ente politico. Complementa o Prof. Harada, que não autorização 

ao legislador ordinário federal, em definir o número de parcelas que a 

administração tributária estadual e municipal devem observar, e que na pior 

das hipóteses, o paragrafo 4º só poderia ser aplicado em relação às leis 

estaduais e municipais supervenientes. 

 

 

4. Da classificação dos créditos tributários 
... 
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 
 I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e 
cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 
trabalho 
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 
constituição, excetuadas as multas tributárias; 
IV – créditos com privilégio especial, a saber: 
... 
V – créditos com privilégio geral, a saber: 
... 
VI – créditos quirografários, a saber: 
... 
 VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais 
ou administrativas, inclusive as multas tributárias; 
 VIII – créditos subordinados, a saber: 
... 
 

No que concerne à classificação dos créditos na falência, como 

verificado no dispositivo apontado acima, houve alteração de ordem situação 

que implicou na mudança de dispositivos tanto na CLT, na LEF e no CTN. 

 

Especificadamente quanto à classificação do crédito tributário, com a 

inovação legislativa passou o mesmo a ocupara a terceira posição, deixando 

de ocupar posição privilegiada, sendo o mesmo igualado os créditos 

decorrentes do acidente de trabalho, e quanto a falência, passou a admitir, que 
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alguns créditos sejam satisfeitos antes mesmo dos tributários, conforme 

disposição do artigo 186 do CTN abaixo: 

 
 “...  
Art. 186 - O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 
tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho 
ou do acidente do trabalho 
Parágrafo único. Na falência:   
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias 
passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, 
no limite do valor do bem gravado;   
II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos 
decorrentes da legislação do trabalho; e  
III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. 

          ...” 

 
 

As discussões existentes sobre esta nova classificação residem 

justamente quanto a preferência dos créditos com garantia real, pois este após 

a nova redação passaram a ocupar o segundo lugar da classificação, situação 

que demostra uma inversão no grau de importância do crédito tributário, por 

possuir o mesmo caráter indisponível. 

 

Por outro lado, considerando que maior parte os detentores dos destes 

créditos com garantia real são instituições financeiras, ao mesmo tempo em 

que possuem preferencia ao recebimento de seus créditos anteriormente aos 

do Fisco, podem garantir a renovação de financiamentos, de acordo com o 

objetivo delineado nos Pareceres da CAE e CCJ do Senado Federal, pois 

segundo estes órgãos não restaram demonstrados quaisquer prejuízos ao 

Fisco, além do que resta aberto o incentivo para a concessão de novos 

financiamentos, com o propósito maior de criar instrumentos para a efetiva 

recuperação da empresa e a diminuição do custo do crédito. 

 
 

5. Da inexistência de sucessão do arrematante nas obrigações do 
devedor 

 
“... 
 
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas 
filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo: 
 I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, 
sub-rogam-se no produto da realização do ativo; 
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas 
da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 
§ 1

o
 O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 

I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4

o
 (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do 

falido ou de sócio da sociedade falida; ou 
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          III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 
§ 2

o
 Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante 

novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes 
do contrato anterior. 
...” 

 

Como já tratado anteriormente, como a principal intenção do legislador é 

de promover a manutenção da atividade empresarial e a preservação do 

emprego, o dispositivo acima relacionado demostra um dos principais 

instrumentos para a efetivação destes objetivos, isto porque passou a ser 

permitida a alienação conjunta ou separada dos ativos da empresa a quem 

tenha interesse e condições de dar continuidade à atividade produtiva, 

exonerando o arrematante de quaisquer ônus oriundo na sucessão decorrente 

dos débitos do devedor. 

 

Ou seja, o arrematante encontra-se livre de qualquer responsabilidade 

sobre os débitos de origem trabalhista, acidentárias ou tributárias. Importante 

ainda destacar que caso o bem arrematado seja de natureza imobiliária, o 

registro da carta de arrematação ocorrerá independente da exibição da certidão 

negativa de tributos, pois o arrematante adquire o bem livre do ônus que se 

sub-roga no preço. 

 

Em face da nova disposição legal, por causar impactos do âmbito do 

débito tributário, necessário foi adequar o CTN, mediante a inclusão dos 

parágrafos 1º ao 3º no artigo 133, o qual passaremos a estudar. 
 

“... 
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou 
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro 
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro 
ramo de comércio, indústria ou profissão. 
§ 1

o
 O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: 

I – em processo de falência;  
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.  
§ 2

o
 Não se aplica o disposto no § 1

o
 deste artigo quando o adquirente for:   

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo 
devedor falido ou em recuperação judicial; 
 II – parente, em linha reta ou colateral até o 4

o
 (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do 

devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou  
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o 
objetivo de fraudar a sucessão tributária.  
§ 3

o
 Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou 

unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de 
falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser 
utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao 
tributário.   
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Conforme disposição do Caput do supra artigo, o adquirente do bem 

deve responder pelos tributos devidos pelo fundo ou estabelecimento 

empresarial até a data de sua aquisição integralmente, no caso do alienante 

cessar a exploração da atividade empresarial, ou subsidiariamente, caso o 

alienante continue a exploração ou inicie no prazo de seis meses, nova 

atividade no mesmo ou diferente ramo. 

 

Todavia em decorrência do disposto no §1º, a responsabilidade 

apontada no caput não será aplicável ao adquirente, quando a sucessão 

decorrer de alienação em processo de falência ou por recuperação judicial, 

sendo que o produto da alienação permanecerá à disposição do juízo 

falimentar para quitação dos créditos extraconcursais ou de créditos que 

preferem ao tributário (§3º do supra artigo).  

 

 Quanto ao disposto no § 2º do aludido artigo, por ser a nova legislação 

favorável à alienação sem ônus ao adquirente, com fito de prevenir possíveis 

fraudes na sucessão empresarial, quantos aos encargos tributários, cuidou tal 

dispositivo em elencar hipóteses onde a regra da exclusão da responsabilidade 

na sucessão não será aplicada. 

 

Em suma, quanto ao tema podemos concluir que a alteração é benéfica 

por estimular o objetivo principal da lei que persiste na preservação da 

atividade empresarial. 

 

 

6. Da dispensa de certidão negativa de tributos da massa falida 
 

“... 
Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida 
dispensada da apresentação de certidões negativas. 
...” 

 

Cuidou o legislador com a disposição do artigo supra, facilitar o 

procedimento da alienação do bem, considerando que a mesma pode ocorrer 

por meio de leilão, lances orais, propostas fechadas ou por pregões, e 

exigindo-se a apresentação da certidão inviabilizaria o negócio, situação que 
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não permitiria a arrecadação de valores para o pagamento dos credores, 

segundo a sua ordem de classificação.  
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IV -  DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 118 
DE 09.02.2005 

Com o advento da nova lei de falências, necessário se tornou a 

compatibilização deste novo diploma legal aos preceitos contidos no Código 

Tributário Nacional, razão pela qual foi criado pelo legislador a Lei 

Complementar 118, a qual não altera dispositivos do CTN como também inclui 

novos dispositivos e deu nova interpretação ao inciso I do artigo 168. 

 

Nesse sentido as principais alterações causada por esta Lei Completar 

versam especificadamente sobre a sucessão tributária (tratada anteriormente 

no item 5), prescrição, fraude na alienação ou oneração de bens após inscrição 

na dívida ativa, indisponibilidade de bens do devedor, nova interpretação do 

inciso I do artigo 168b do CTN, as quais serão abordadas individualmente a 

seguir. 

 

1. Da prescrição tributária 

Em suma podemos descrever que prescrição é a perda do direito de 

ação judicial para a cobrança do crédito tributário, em decorrência da inércia do 

fisco após o transcurso do período determinado na lei. 

 

Tem como objetivo principal desestimular o desinteresse do fisco ao 

recebimento dos valores tributários que lhe são devidos, fixando prazo para o 

seu exercício sob pena de extinção (artigo 156, V do CTN). Não havendo o 

pagamento do tributo, o fico só poderá recebê-lo mediante cobrança judicial da 

divida, desde que esteja regularmente inscrita na repartição competente.  

 

O prazo para a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 

anos, contados da data de sua constituição definitiva, situação verificada a 

partir do momento em que a fazenda passar a ter condições jurídicas de 

promover a demanda judicial.  

 

Para que a Fazenda possa ter condições necessárias se faz promover o 

lançamento (direto ou de oficio) e esperar o transcurso do prazo de 
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manifestação do sujeito passivo, caso tenha apresentado, com a decisão 

definitiva de que o débito tributário indicado mantenha sua exigência. 

Importante destacar que a declaração de débito efetuada pelo sujeito passivo 

também é uma condição valida à cobrança do fisco. 

 

Ressalta-se que o fato do fisco ter lançado o tributo, objeto de posterior 

reclamação/recurso, não constitui medida suficiente para permitir a propositura 

da medida judicial, porque nesta situação o crédito encontra-se com a 

exigibilidade suspensa. Em decorrência das premissas apontadas, havendo o 

lançamento do tributo não há o que se falar em decadência.   

 

A fim de evitar que o processo administrativo permaneça “ad aeternum”, 

determinou o legislador no parágrafo único do art. 173 do CTN, que se do inicio 

do procedimento fiscal até a sua conclusão decorrer o período de tempo 

superior a 5 anos, estaria caduco o direito do fisco, em relação ao crédito. 

 

Já o artigo 174 do CTN o qual trata da prescrição na ação de cobrança 

do crédito tributário, em face da nova lei de falências, sofreu alterou de sua 

redação original, passando o paragrafo único do supra artigo, convalidar a 

disposição do paragrafo 2º do artigo 8º da Lei nº 6.830/80 (lei que dispõe sobre 

a cobrança judicial da divida ativa da fazenda publica), a qual, diga-se de 

passagem, não era aplicada pela jurisprudência, porque segundo a CF, 

matérias que envolvem prescrição e decadência são de competência reservada 

à lei complementar. 

 

Segundo a nova redação ficou asseverado que “a prescrição se 

interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”, 

situação que causa certa insegurança ao executado, considerando que o 

mesmo terá conhecimento do despacho judicial após o decurso de 

considerável período de tempo após a sua prolação.  

 

O fato é que com a alteração legislativa, a interrupção da prescrição da 

pretensão executiva fiscal passa a ser definitivamente o despacho judicial, não 

mais a citação, outro ponto que merece destaque é a necessidade de o 
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despacho judicial ser regular e valido e por fim o principal impacto é a 

sensação de insegurança jurídica criada pelo novo ordenamento, pela recente 

aplicabilidade devido à mudança de grau hierárquico, da regra já constante da 

LEF, editada para atender aos interesses governamentais e encomendada 

para anular, com efeitos ex nunc, mais uma conquista judicial dos contribuintes, 

os quais poderão ser surpreendidos com execuções fiscais antiguíssimas a que 

foi aposto, em decorrência de um despacho judicial ordenando sua citação. 

 

 

2. Da presunção de fraude na alienação ou oneração de bens após a 
inscrição na divida ativa 
 

Outra inovação da Lei Complementar, verificamos na nova redação do 

artigo 185 do CTN, o qual prescrevia em sua redação original a necessidade de 

duas condições para a presunção de fraudulenta a alienação ou oneração de 

bens por parte do devedor do crédito tributário, as quais eram: inscrição regular 

do crédito na divida ativa  e a existência de execução fiscal. 

 

Hoje, com a nova redação, passou a ser considerando fraudulenta  a 

alienação ou oneração de bens pelo devedor do crédito tributário regularmente 

inscrito na divida ativa, salvo se reservado bens suficientes para seus 

pagamento. 

 

Segundo os ensinamentos do Professor Harada, este novo preceito 

acabou por normatizar o que a doutrina já havia considerando como marco 

inicial da fraude, a inscrição na divida ativa. 

 

 

3. Da indisponibilidade de bens  
 

Inicialmente cabe destacar que a indisponibilidade tratada na Lei 

Complementar em estudo, e incorporada ao artigo 185-A do CTN, não se trata 

de uma novidade no ordenamento jurídico, isto por que em diversos diplomas 

legais encontramos a presença do referido instituto, como por exemplo, os 
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artigos 36 ao 38 da Lei nº 6.024 de 13.03.1974, que trata sobre a intervenção e 

liquidação extrajudicial de instituições financeiras; artigo 4º da Lei 8.137 de 

06.01.1992, que dispõe sobre a medida cautelar entre outros.   

 

Nota-se ainda, que sobre o tema, não há ainda um regramento geral, 

desta forma é valido dizer que não existe “a indisponibilidade de bens e 

direitos” no direito brasileiro, mais sim “as indisponibilidades de bens e 

serviços”, sendo aplicada a legislação de acordo com cada situação 

apresentada. 

 

Após estudos sobre as diversas hipóteses de indisponibilidade existente 

em nossa legislação, concluímos que indisponibilidade de bens e direitos 

consiste na proibição do proprietário de bem ou direito de aliená-lo (transferir a 

outrem) ou onerá-lo (dar em garantia), permanecendo com o proprietário, 

entretanto apenas a utilização ou posse do bem ou direito e a percepção dos 

frutos dele advindos. Normalmente, a indisponibilidade de bens e direitos 

funciona como medida cautelar voltada para a eficácia de atos futuros de 

constrição patrimonial. 

 

 Muito se questionou sobre a constitucionalidade legislativa do tema, 

sendo realizado inclusive um paralelo entre a cautelar fiscal, onde a medida 

seria de concessão obrigatória e a imposição do juiz, por parte do legislador, de 

providenciar de oficio, o decreto de indisponibilidade universal de bens e 

direito. 

 

Todavia, tais questionamentos não vingaram, posto que a disposição 

contida no artigo 185-A do CTN, não padece de inconstitucional, isto porque 

em primeiro lugar, magistrado, em face de qualquer pleito apresentado pela 

Fazenda exequente, verificará a presença dos requisitos legais para o 

deferimento da providência e a pertinência da medida no caso concreto. Em 

segundo lugar não existe qualquer violação ao principio constitucional do 

devido processo legal, ou seja, segundo a carta magna é proibido que alguém 

seja privado de seus bens, e na indisponibilidade não corre a privação dos 

bens de quem quer que seja, pois os bens permanecem em posse o 
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proprietário podendo o mesmo usufruir dos frutos de sua exploração é plena.  E 

em terceiro lugar, a "novidade" também não ofende o princípio constitucional 

da ampla defesa. Afinal, todos os recursos e meios de defesa podem ser 

utilizados pelo executado. 

 

Embora não seja referido instituto novo em nossa legislação, no campo 

tributário, está inovação da indisponibilidade, por ordem judicial, de bens e 

direitos, notadamente quando atinge o "mercado bancário" e o "mercado de 

capitais", representa uma crucial e necessária atualização ou modernização 

das iniciativas voltadas para a recuperação de créditos públicos não pagos. 

Sustentamos, na seara da otimização da recuperação dos créditos públicos 

não pagos, a necessidade de um conjunto combinado ou articulado, no seio 

uma política pública devidamente planejada, de medidas de ordem legislativa e 

administrativa.  

 

 Quanto aos requisitos para a adoção da medida devem ser 

cumulativamente considerados: a) a citação do devedor; b) o não pagamento; 

c) o não oferecimento de bens à penhora e d) a não localização de bens 

penhoráveis.  

 

A decretação da indisponibilidade prevista no art. 185-A do Código 

Tributário Nacional pressupõe a demonstração, pelo exequente, da adoção, 

sem sucesso, das diligências comuns ou normais de localização de patrimônio 

penhorável. 

 

Por fim, o magistrado, ao ser chamado a exercitar o poder cautelar por 

intermédio da indisponibilidade prevista no art. 185-A do Código Tributário 

Nacional, em atenção aos casos concretos e a eventual probabilidade de 

causar danos indesejáveis, até na ótica do credor, a quem interessa a 

manutenção da atividade econômica do devedor para o pagamento dos tributos 

"correntes" e a existência de patrimônio a ser utilizado na satisfação dos 

créditos em cobrança, pode limitar ou, em casos extremos, não efetivar a 

providência legal. A indisponibilidade será convolada ou convertida em 
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penhora, intimando-se o executado para que ofereça, se quiser embargos à 

execução. 

 

 

4. Da interpretação do inciso I do artigo 168 do CTN  

“... 
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 
(cinco) anos, contados: 
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; 
...” 

 

Outra alteração que tem causado muitos questionamentos é sobre o 

novo efeito interpretativo do inciso I do artigo 168 do CTN, pois segundo a nova 

redação o artigo 3º da Lei Complementar 118, estaria reduzindo o prazo 

prescricional para a repetição de indébito que seria de 10 para 5 anos. 

 

No que concerne à interpretação do artigo 168, I do CTN, podemos dizer 

que já se tratava de matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça uma 

vez que a extinção do crédito tributário somente ocorreria após a homologação 

dos atos praticados pelo contribuinte (artigo 150, §1º do CTN), ou na omissão 

do Fisco, após o decurso do prazo de cinco anos a partir da ocorrência do fato 

gerador, salvo casos de dolo, fraude ou simulação (artigo 150, § 4º do CTN). 

 

 Entretanto, ao criar a Lei complementar 118/05 o legislador fixou 

intepretação de que o crédito tributário extingue-se no momento do pagamento 

antecipado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a lei 

complementar 118/05 inovou no plano normativo entendendo desta forma que 

tratava-se de direito novo uma vez que a norma ora referenciada diminuiu o 

prazo que o contribuinte tem para pleitear o seu direito em juízo. Em igual 

hipótese já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 605 MC 

conforme se observa do voto do Ministro Sepúlveda Pertence: “Sendo entanto, 

a título de lei interpretativa, a segunda lei extrapola da interpretação, é lei nova 

que altera a lei antiga, modificando-a ou adicionando-lhe normas inexistentes. 

E assim há de ser examinada”. Nesta esteira, mesmo que o legislador declare 

a natureza interpretativa do artigo 3º da lei complementar 118/05, em verdade 

tal dispositivo cria direito novo, no qual o entendimento que prevaleceu no STF 
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foi o de que a LC 118/05 inovou ao reduzir o prazo prescricional de 

recuperação de tributos previsto no código Tributário Nacional, razão pela qual 

não poderia retroagir para atingir situações pretéritas. 

 

O artigo 3º da Lei Complementar 118/05 veio para acabar com a tese 

interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça qual seja a tese dos “cinco mais 

cinco”. A Lei complementar que se auto intitula interpretativa promove a 

interpretação autêntica do CTN e que nesse sentido tal norma é considerada 

inconstitucional por parte da doutrina, pois este tipo de interpretação não 

possui o condão de alterar a interpretação dada pelo poder judiciário, único 

detentor da prerrogativa de aplicar a lei em última analise. Todavia o Supremo 

Tribunal Federal já declinou na ADIN 605 MC que a Lei aqui em referência não 

é incompatível com o princípio da separação de poderes.  

 

Por outro vértice, entendemos que a LC 118/05 se configura como Lei 

nova e demonstra claro que tal dispositivo quer que seus efeitos retroajam à 

nova interpretação dada ao inciso I do artigo 168 do CTN. Ademais temos que 

o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é que tal dispositivo 

inovou ao reduzir o prazo prescricional de recuperação de tributos previsto no 

CTN, no entanto houve um ponto especifico que o STF divergiu, sobre o 

posicionamento pela Corte do STJ. Mas entendeu que o prazo de vacatio legis 

de 120 dias o que permitiu aos contribuintes não apenas tomar ciência do novo 

prazo mas também que fosse possível o ajuizamento de ações necessárias. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal através de Recurso Extraordinário 

de nº 566621, acerca da aplicação do artigo 4º da LC 118/05 declinou que a 

aplicação do novo prazo de 5 (cinco) anos deve ser aplicado a contar da data 

do pagamento e somente para as ações ajuizadas a partir de 09 de junho de 

2005 reconhecendo desta forma como de natureza inconstitucional a 2ª parte 

do artigo 4º da LC 118/05 que previu a aplicação retroativa e reduziu o prazo 

para a repetição do indébito tributário sendo que o entendimento da Suprema 

Corte é que a redução do prazo para a repetição do indébito viola o princípio da 

segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia 

do acesso à justiça. 
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V - CONCLUSÃO 

Frente aos estudos, sobre os impactos tributários causados pela nova lei 

de falências, podemos concluir que embora o principal objetivo perquirido pela 

lei seja de estimular a atividade produtiva recuperando as empresas que se 

encontrem em dificuldades financeiras, diversas inovações e alterações 

trazidas pela lei, causam efeito contrario ao objetivo almejado, como verificado 

no estudo do prosseguimento da execução fiscal onde, constatamos que caso 

não seja almejado pela empresa em recuperação o parcelamento, poderá a 

mesma sofrer os efeitos da penhora/sequestros de bens o que pode ocasionar 

a inviabilidade do cumprimento do plano de recuperação da mesma. 

 

Outra modificação que contraria o objetivo da lei, identificamos na 

exigência da certidão negativa de tributos, pois segundo a lei, a apresentação 

desta certidão é indispensável, posto que a concessão da recuperação judicial 

não será possível ante a falta desta. 

 

Continuando, identificamos também que no que se refere à prescrição, 

novamente o legislador buscou privilegiar o fisco e não o devedor, posto que a 

nova determinação busca ressuscitar o crédito tributário extinto por via de uma 

artificio legislativo. 

 

Quanto à presunção de fraude, novamente identificamos outra inovação 

danosa, considerando que na legislação atual, passou a ser tida como 

fraudulenta a alienação ou oneração de bens do devedor de débito tributário 

regularmente inscrito na divida ativa, não sendo mais requisito para tal a 

existência de ação de execução instaurada. 

 

Quanto à questão da indisponibilidade de bens e direitos, a que se 

observar que a determinação do bloqueio indiscriminado de todos os bens e 

direitos do devedor como disposto no artigo 185-A caput, poderá acarretar na 

falência da empresa, como consequência da interrupção de fornecimento de 

matérias primas, pode ensejar na pratica de crimes contra a ordem tributária 

face a impossibilidade de seus recolhimentos, pode gerar o inadimplemento da 
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folha de pagamento dos funcionários, e demais situações, que além de 

prejudicar os direitos fundamentais do contribuinte, faz com que caia por terra 

todos os esforços que o legislador tinha em manter a preservação da, atividade 

empresarial. 

 

E por fim quanto a nova interpretação do inciso I do artigo 168 do CTN, 

novamente incorreu o legislador em uma alteração danosa, pois  como pode se 

falar em extinção de algo que não existe, como visto para o crédito tributário 

existir , é preciso que o mesmo seja previamente constituído pelo lançamento 

que é privativo da autoridade administrativa tributária, portanto permitir a 

restituição do que foi pago, antes do formal conhecimento do fisco como crédito 

tributário, é o mesmo que instaurar caos, insegurança jurídica.  

 

Em face de todo exposto, não resta duvidas de que o houve 

extrapolamento do legislador ao introduzir inovações no CTN, contraditórias ao 

interesse dos contribuintes em geral, causando insegurança jurídica e se 

distanciando do objetivo principal que seria a recuperação de empresas que se 

encontrem em dificuldade financeira. 
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