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PROJETO DE LEI

Estabelece medidas para o combate ao devedor
contumaz e de fortalecimento da cobrança da dívida
ativa e altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de
1980, a Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992, e a Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece medidas para o combate ao devedor contumaz e de
fortalecimento da cobrança da dívida ativa.
Parágrafo único. Considera-se devedor contumaz o contribuinte cujo comportamento fiscal
se caracteriza pela inadimplência substancial e reiterada de tributos.
Art. 2º Os órgãos da administração tributária da União poderão instaurar procedimento
administrativo para caracterização e aplicação de restrições administrativas ao devedor contumaz, quando
houver:
I - indícios de que a pessoa jurídica tenha sido constituída para a prática de fraude fiscal
estruturada, inclusive em proveito de terceiros;
11 - indícios de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas ou o verdadeiro titular, na hipótese de firma individual;
111 - indícios de que a pessoa jurídica participe de organização constituída com o propósito
de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais; ou

IV - indícios de que a pessoa física, devedora principal ou corresponsável, deliberadamente
oculta bens, receitas ou direitos, com o propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de
cobrança de débitos fiscais.

§ 1º Para fins do procedimento de que trata o caput, considera-se inadimplência
substancial e reiterada de tributos a existência de débitos, em nome do devedor ou das pessoas físicas ou
jurídicas a ele relacionadas, inscritos ou não em dívida ativa da União, de valor igualou superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais}, em situação irregular por período igualou superior a um ano.
§ 2º Considera-se em situação irregular o crédito tributário que não esteja garantido ou
com exigibilidade suspensa, observado o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966Código Tributário Nacional.
§ 3º O valor estabelecido no § 1º poderá ser atualizado em ato do Ministro de Estado da
Economia.
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Art. 32 Ao final do procedimento de que trata o caput do art. 22 , comprovados os motivos
que deram origem à sua instauração, o contribuinte caracterizado como devedor contumaz poderá sofrer,
isolada ou cumulativamente, as seguintes restrições administrativas:
I - cancelamento do cadastro fiscal do contribuinte pessoa jurídica ou equivalente; e

11- impedimento de fruição de quaisquer benefícios fiscais, pelo prazo de dez anos, inclusive
de adesão a parcelamentos, de concessão de remissão ou de anistia e de utilização de créditos de prejuízo
fiscal ou de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL para a quitação
de tributos.
§ 12 Na hipótese de pagamento ou de parcelamento das dívidas pelo contribuinte antes da
notificação da decisão administrativa de primeira instância, o procedimento será encerrado, se houver
pagamento integral das dívidas, ou suspenso, se houver parcelamento integral das dívidas.
§ 22 As restrições administrativas previstas no caput poderão ser aplicadas em face do
devedor principal e das pessoas físicas ou jurídicas a ele relacionadas, conforme o caso.

Art. 42 A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, no âmbito de suas competências,
editarão os atos necessários à execução do procedimento de que trata o caput do art. 2º, com observância
às seguintes garantias, no mínimo:
I - concessão de prazo de trinta dias para exercício do direito de defesa pelo interessado;
II - fundamentação das decisões, com indicação precisa dos elementos de fato e de prova
que justificam a medida;

111 - possibilidade de recurso, no prazo de quinze dias, com efeito suspensivo; e
IV - possibilidade de reavaliação das medidas adotadas, por meio de pedido fundamentado
de interessado que comprove a cessação dos motivos que as tenham justificado.
Parágrafo único.
Aplica-se ao procedimento de que trata o caput do art. 22 ,
subsidiariamente, o rito estabelecido na Lei n 2 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 52 A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, para
recuperar créditos inscritos em dívida ativa que, a critério da autoridade fazendária, sejam classificados
como irrecuperáveis ou de difícil recuperação e desde que inexistentes indícios de esvaziamento
patrimonial fraudulento, poderá conceder descontos de até cinquenta por cento sobre o valor total
consolidado da dívida, para pagamento à vista ou em até sessenta parcelas mensais.
§ 1 2 Os descontos de que trata o caput não poderão:

I - implicar redução do montante principal do tributo devido;

11 - abranger as multas decorrentes de lançamento de ofício em decorrência da
caracterização das hipóteses definidas nos art. 71, art. 72 e art. 73 da Lei n2 4.502, de 30 de novembro de
1964;
111 - incidir sobre créditos relativos ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional ou ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e
IV - alcançar créditos inscritos em dívida ativa da União há menos de dez anos, na data da
proposta de quitação na forma prevista no caput.
§ 2 2 Aceita a proposta de quitação realizada nos termos do caput, o sujeito passivo deverá
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realizar o pagamento do valor à vista ou parcelado no prazo estipulado.
§ 3º O não pagamento do valor à vista ou de três parcelas devidas, consecutivas ou
alternadas, implicará o cancelamento imediato dos descontos concedidos e a cobrança integral da dívida,
deduzidos os valores já pagos, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia
poderá requerer a convolação da recuperação judicial em falência ou ajuizar ação de falência, conforme o
caso.

§ 4º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia
regulamentar o disposto neste artigo e inclusive fixar os descontos a serem concedidos, de forma
proporcional, sobre os acréscimos legais, com base na recuperabilidade do crédito e no prazo para
quitação.
Art. 6º A Procuradoria-Geral Federal, no exercício das atividades de cobrança da dívida
ativa, poderá, por meio de ato do Procurador-Geral Federal:
I - condicionar o ajuizamento de execuções fiscais à verificação de indícios de bens, direitos
ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis a que tenha acesso, desde que úteis à
satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados; e

11 - apurar administrativamente a responsabilidade de terceiros, nas hipóteses legais, nos
termos do disposto na Lei nº 9.784, de 1999.
Art. 7º A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4º

.

§ 4º Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária, inclusive
a relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o disposto nos art. 130 a art.
137, art. 185 a art. 186 e art. 188 a art. 192 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional." (NR)

"Art. 5º A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda
Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da recuperação judicial, da
concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.
Parágrafo único. Compete ao Juízo da execução fiscal determinar a constrição e a
alienação de bens de devedor em recuperação judicial." (NR)
"Art. 7º

.

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas
ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14;
V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados;
VI - busca, apreensão e remoção imediata dos bens móveis penhorados;
VII - imissão na posse e autorização para exploração econômica dos direitos dela
decorrentes pelo depositário ou administrador judicial dos bens imóveis penhorados; e
VIII - autorização para alienação antecipada e por iniciativa da Fazenda Pública
quando os bens penhorados forem veículos automotores ou outros bens móveis sujeitos à
depreciação ou à deterioração ou cuja guarda e conservação sejam excessivamente
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onerosas.

§ l Q A aplicação do disposto nos incisos VI, VII e VIII do caput fica condicionada a
prévio requerimento da Fazenda Pública, na petição inicial, de forma incidental em
qualquer fase do processo ou em petição depositada no cartório judicial, decisão judicial
fundamentada e à disponibilização pelo exequente de estrutura própria ou de terceiros
conveniados para depósito, guarda, transporte, conservação e administração dos bens.
§ 2 Q A Fazenda Pública deverá indicar os administradores, depositários, corretores
ou leiloeiros credenciados para atuação perante o Juízo da execução fiscal.

§ 3 Q O Juízo da execução fiscal, quando exigido pela lei, nomeará os auxiliares a que
se refere o § 2Q entre os indicados pela Fazenda Pública.
§ 4Q As despesas para depósito, guarda, transporte, conservação e administração dos
bens serão descontadas do produto da alienação, observados os termos do
credenciamento ou da decisão judicial e limitadas ao percentual de um por cento sobre o
valor da alienação.

§ 5Q Na hipótese de administração de penhora do faturamento, o percentual de que
trata o § 4 Q será calculado com base nos valores pagos ou depositados mensalmente.
§ 6Q Nas hipóteses de parcelamento e de pagamento da dívida após a penhora,
caberá ao devedor o pagamento das despesas de que trata o § 4 Q , em que o limite
percentual estabelecido incidirá sobre o valor da avaliação.
§ 7Q A devolução da posse do bem ao devedor, na hipótese do § 6 Q, dependerá de
prévia aquiescência da Fazenda Pública e ficará condicionada ao pagamento das despesas
incorridas.

§ 8Q Na hipótese de cancelamento ou de anulação da dívida, a posse do bem será
imediatamente devolvida ao devedor, sem qualquer ônus.

§ 9 Q Sem prejuízo do previsto no caput, a alienação antecipada também poderá ser
realizada quando houver manifesta vantagem, hipótese em que o Juiz ouvirá previamente
as partes.

§ 10. O produto da alienação antecipada será depositado em Juízo.
§ 11. A Fazenda Pública poderá contratar, por meio de processo licitatório, empresa
para prestação de serviços de gestão de bens penhorados ou aceitos em garantia
administrativa, inclusive depósito, guarda, transporte, conservação, administração,
alienação e credenciamento dos profissionais de que trata o § 2Q." (NR)
"Art. 16

.

§ l Q Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução,
exceto nos casos em que o Juiz reconhecer a impossibilidade da prestação de garantia
integral pelo devedor, quando o prazo de que trata o caput será contado da data da
intimação da decisão judicial.

§ 4Q OS embargos à execução não terão efeito suspensivo, exceto se demonstrados
os requisitos previstos no § lQ do art. 919 da Lei n Q 13.105, de 16 de março de 2015 - Código
de Processo Civil.
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§ sº

o juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - nas hipóteses estabelecidas no art. 918 da Lei nº B.l0s} de 2015 - Código de
Processo Civil; e
11- na falta de garantia integral} ressalvada a hipótese do § lº.JJ (NR)
"Art. 23. Se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa do devedor ou
da Fazenda Pública} a alienação dos bens penhorados será feita em leilão judicial.

§ 2º Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro ou do corretor e das
demais despesas indicadas no edital." (NR)
"Art. 31. Nos processos de falência} concordata} recuperação judicial, liquidação}
inventário} arrolamento ou concurso de credores} nenhuma alienação será judicialmente
autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública}
exceto se para satisfação de créditos com ordem de preferência prioritária em relação aos
créditos fazendários.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, ainda que autorizada por
decisão judicial, implica ineficácia da alienação perante a Fazenda Pública credora e sujeição
dos bens alienados à constrição e alienação pelo Juízo da execução flscal," (NR)
Art.8º A Lei nº 8.397} de 6 de janeiro de 1992} passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do
crédito} ainda que não definitiva} inclusive no curso do processo administrativo fiscal ou da
execução judicial da Dívida Ativa da União} dos Estados} do Distrito Federal} dos Municípios
e das respectivas autarquias} observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos V} VII} VIII e IX do caput do art. 2º} a medida
cautelar fiscal poderá ser requerida após a notificação do contribuinte do início do
procedimento fiscal." (NR)
"Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida quando o sujeito passivo da
obrigação tributária ou não tributária:

v- põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;
IX - apresenta sinais de paralisação das atividades empresariais ou redução
patrimonial que comprometam a satisfação do crédito fiscal; ou
X - pratica outros atos que dificultam ou impedem a satisfação do crédito.

§ 1º Na hipótese de haver indícios de conluio} simulação ou dissimulação de atos}
negócios ou operações} interposição de pessoas} utilização de pessoa jurídica sem atividade
econômica de fato para absorver eventuais responsabilizações, confusão patrimonial ou
quaisquer atos tendentes a impedir} obstruir ou dificultar o adimplemento do débito} a
medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra terceiros que não constem no
procedimento fiscal de constituição do crédito ou na certidão de Dívida Ativa.

§ 2º O requerimento de medida cautelar fiscal de que trata o § 1º não induz} por si
só} responsabilidade de terceiros} a qual deverá ser apurada em processo administrativo ou
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judicial, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 1º, é cabível a medida
cautelar fiscal ainda que a exigibilidade do crédito esteja suspensa ou que o crédito não
esteja constituído definitivamente." (NR)

"Art. 3º

.

I - prova literal do início do procedimento fiscal ou, quando for o caso, da constituição
do crédito; e

.............................................................................................................................." (N R)
"Art. 4º

..

§ 1º Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade poderá recair sobre todos os
ativos, inclusive os financeiros, e poderá ser estendida aos bens do acionista controlador e
aos dos que, em razão do contrato social ou do estatuto, tinham poderes para fazer a
empresa cumprir suas obrigações fiscais ao tempo:

I - do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício; ou
11 - do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos.

.............................................................................................................................." (NR)
Art. 9º Os órgãos responsáveis pela cobrança da dívida ativa poderão contratar, por meio
de processo licitatório ou credenciamento, serviços de terceiros para auxiliar a atividade de cobrança
administrativa por eles desempenhadas.
§ 1º Os serviços referidos no caput envolvem a execução material de atos para viabilizar a
cobrança administrativa de responsabilidade dos órgãos públicos, inclusive contato com os devedores pela
via telefônica ou por meios digitais.
§ 2º O órgão responsável, no âmbito de suas competências, deverá regulamentar o
disposto neste artigo e definir os requisitos para contratação, os critérios para seleção das dívidas, o valor
máximo admissível e a forma de remuneração do contratado, que poderá ser por taxa de êxito, desde que
demonstrada a sua maior adequação ao interesse público e às práticas usuais de mercado.

Art. 10. A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 80. As pessoas jurídicas que, obrigadas, deixarem de apresentar a declaração a
que se refere o art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, ou a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, por doze meses
consecutivos, poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação da intimação.
§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e nas condições
definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia,
as pessoas jurídicas:

I - que não existam de fato; ou
11 - que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81, não tenham regularizado sua
situação:
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a) nos seis meses subsequentes, na hipótese do inciso I do caput do art. 81; ou
b) no exercício subsequente, na hipótese do inciso 11 do caput do art. 81.
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e nas condições definidos pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, a inscrição no
CNPJ da pessoa jurídica que, obrigada, deixar de apresentar:
I - a declaração de que trata o art. 7Q da Lei n Q 10.426, de 2002, ou a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei n Q 8.212, de 1991, por seis meses

consecutivos; ou

11 - nos cinco anos anteriores, as demais declarações e demonstrativos em dois
exercícios consecutivos ou alternados.
•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••n

(NR)

Art. 11. O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 11 do
caput do art. 5Q e no art. 14 da Lei Complementar nQ 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, incluirá o montante da renúncia fiscal decorrente da aplicação do disposto no art. 5 Q desta Lei no
demonstrativo a que se refere o § 6 Q do art. 165 da Constituição que acompanhar o projeto da Lei
Orçamentária Anual e fará constar das propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à
referida renúncia.
Parágrafo único. Os descontos previstos no art. 5Q somente serão concedidos se atendido
o disposto no caput e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive com a demonstração pelo Poder
Executivo federal de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual,
na forma do art. 12 da Lei Complementar n Q 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 12. Ficam revogadas as alíneas "a" e "b" do inciso V do caput do art. 2Q da Lei nQ8.397,
de 1992.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor:
I - quanto ao art. 5 Q , no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua publicação; e

11 - quanto aos demais dispositivos, trinta dias após a data de sua publicação.
Brasília,

PLEMI 30 ME AGU-ESTABELECE MEDIDASINADIMPLÊNCIA(L2)

8

EMI n2 00030/2019 ME AGU
Brasília, 20 de fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência Projeto de Lei que estabelece mecanismos
de combate ao devedor contumaz e de fortalecimento da cobrança da dívida ativa.
2.
As alterações propostas visam, em primeiro lugar, suprir a ausência de instituto, no âmbito
federal,que permita à Administração Tributária adotar as medidas necessárias para o combate ao
devedor contumaz, cuja atuação extrapola os limites da inadimplência e se situa no campo da ilicitude,
com graves prejuízos a toda sociedade. Esse tipo de devedor, diferentemente de um devedor eventual,
tem por principal estratégia de negócio burlar as obrigações tributárias.
3.
O devedor contumaz é definido no projeto como aquele cujo comportamento fiscal se
caracteriza pela inadimplência substancial e reiterada de tributo. Esse tipo de devedor acarreta
consequências especialmente nocivas à sociedade quando a referida inadimplência se faz acompanhar
de situações que indicam tratar-se de pessoa jurídica constituída para a prática de fraudes fiscais, para
encobrir os reais titulares da empresa ou integrante de organização criada sem qualquer propósito
negocial, mas com o objetivo de não pagar tributos, bem como a pessoa flsica que pratica atos
deliberados de ocultação patrimonial.
4.
A inadimplência substancial e reiterada de tributo ficará configurada quando constatada
a existência de débitos de valor igualou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), em
nome do próprio devedor ou de pessoa integrante do grupo econômico ou familiar.Atualmente o
estoque da Dívida Ativa da União gira em tomo de R$ 2,2 trilhões, correspondentes a débitos de 4,6
milhões de devedores. Desse total, R$ 1,4 trilhão são devidos por apenas 16 mil grandes devedores,
assim consideradas as pessoas físicas ou jurídicas cujo débito consolidado supera R$ 15 milhões.
5.
Constatada a inadimplência substancial e reiterada, aliada a um dos atos ilícitos previstos
no projeto, os órgãos da Administração Tributária da União, após instaurar processo administrativo,
em que é assegurado o direito de defesa, poderão aplicar as seguintes restrições administrativas:
cancelamento do cadastro fiscal do contribuinte, caso constatado que a atuação do devedor acarretou
desequilíbrio concorrencial; e impedimento fruição de beneficios fiscais, inclusive de adesão a
parcelamentos.
6.
De outro lado, a proposição permite que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), para recuperar créditos inscritos em dívida ativa irrecuperáveis ou de difícil recuperação,
ofereça condições diferenciadas para quitação, que poderão envolver a concessão de descontos de até
50% (cinquenta por cento) do valor total da dívida. Vale destacar que essa previsão somente se aplica
aos casos em que não exista fraude e a créditos em cobrança pela PGFN há pelo menos dez anos, não
sendo possível aplicar descontos sobre o principal das dívidas, mas apenas sobre seus os acessórios.
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7.
Atualmente o estoque da Dívida Ativa da União inscrito considerado de difícil
recuperação ou irrecuperável gira em torno de 7,3 milhões de créditos, no valor de R$ 1,3 trilhão e
titularizados por 1,7 milhão de devedores.
8.
Esta medida acarretará redução do estoque desses créditos, incrementará a arrecadação e
desestimulará a prática comprovadamente sensível de criação periódica de parcelamentos especiais,
com concessão de prazos e descontos excessivos a todos aqueles que se enquadram na norma, mesmo
que disponham plena capacidade de pagamento integral da dívida. A concessão de benefícios fiscais
considerando exclusivamente o seu interesse privado, sem análise detalhada do perfil de cada devedor
e, consequentemente, da conveniência ou não da concessão dos benefícios sob a ótica do interesse da
arrecadação e do interesse público, prejudica o Erário. Conforme estudos realizados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os referidos parcelamentos sequer atingem com efetividade
a carteira de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, em tese os principais destinatários da
proposição.
9.
Essa proposta permitirá, ademais, que a PGFN concentre esforços noutras causas, litígios
ou cobranças, promovendo o incremento da arrecadação, a prevenção e a redução de litigiosidade, e
ganhos de celeridade, eficiência e economicidade.
10.
Na mesma linha acima descrita, a proposição também reforça a cobrança de créditos da
dívida ativa das autarquias e fundações públicas, cuja cobrança é da competência da ProcuradoriaGeral Federal (PGF), permitindo que o referido órgão adote medidas para o aumento da efetividade
da sua atuação já utilizadas com sucesso pela PGFN.
11.
Outra medida contida na proposta objetiva potencializar as atividades de cobrança
administrativa realizada pelos órgãos responsáveis pela cobrança da dívida ativa, permitindo a
contratação de serviços, por meio de processo licitatório ou de credenciamento, para auxílio às
atividades de cobrança administrativa desempenhadas pelos referidos órgãos, inclusive promovendo
o contato com os devedores por telefone ou por meios digitais.
12.
O projeto traz também medidas para aumento da efetividade da execução fiscal e da
cautelar fiscal. Em relação à execução fiscal, propõe-se medidas para facilitação da alienação judicial
ou por iniciativa das partes dos bens penhorados; reconhecimento da competência do juízo da
execução fiscal para prática de atos de constrição de bens e de alienação de bens nos casos de
recuperação judicial; e possibilidade de propositura de embargos à execução sem a prévia garantia,
para os casos em que o devedor comprovadamente não possua patrimônio suficiente.
13.
Em relação à cautelar fiscal, a proposta traz importantes previsões que objetivam evitar
atos de esvaziamento patrimonial dos devedores, praticados especialmente durante o curso do
processo administrativo para constituição das dívidas.
14.
A proposta também contêm aprimoramentos para as atividades de gestão do cadastro
nacional de pessoas jurídicas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
15.
Ressalte-se que não haverá renúncia de receitas com a medida no exercício em que ela
entrará em vigor, em virtude da postergação da vigência do art. 5°(que prevê a possibilidade de
concessão de descontos nos créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação), para o primeiro dia do
exercício subsequente ao da publicação da futura lei, o que não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano em curso.
16.
Por fim, informa-se que a estimativa da renúncia nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 é,
respectivamente, de R$ 817.098.057,43 (oitocentos e dezessete milhões, noventa e oito mil, cinquenta
e sete reais e quarenta e três centavos), R$ 879.699.394,77 (oitocentos e setenta e nove milhões,
seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) e
R$ 942.300.732,12 (novecentos e quarenta e dois milhões, trezentos mil, setecentos e trinta e dois
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reais e doze centavos). Não obstante, o resultado líquido do programa, considerando a arrecadação
obtida com créditos até então considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, para os exercícios
de 2020, 2021 e 2022 é, respectivamente, de R$ 2.182.901. 942,57 (dois bilhões, cento e oitenta e dois
milhões, novecentos e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos),
R$ 1.820.300.605,23 (um bilhão, oitocentos e vinte milhões, trezentos mil, seiscentos e cinco reais e
vinte e três centavos) e R$ 1.457.699.267,88 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e sete milhões,
seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
17.
Essas, Senhor Presidente, são as razões que justificam a elaboração do Projeto de Lei que
ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respei tosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
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§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a
ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo poder público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o
plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária
anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta
e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que
serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar
e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do
art. 166. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em
vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de
suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá
parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas Casas do Congresso
Nacional.
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
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I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito
Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional
para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a
votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos
termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.
§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o
disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.
§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no
limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no
projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será
destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº
86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da
execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde
previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do §
2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de
publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que
se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios
para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do
art. 165. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015,
em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de
execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de publicação,
produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da
programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base
de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal
de que trata o caput do art. 169. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015,
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publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução
orçamentária do exercício de 2014)

§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que
integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria
Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento
seja insuperável;
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o
Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo
impedimento seja insuperável;
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo
previsto no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento
será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na
data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias
previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados
na notificação prevista no inciso I do § 14. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de
2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução
orçamentária do exercício de 2014)

§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da
execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de publicação,
produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar
no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor na data de
publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório
que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da
autoria. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, publicada no DOU de 18/3/2015,
em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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.......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Responsabilidade dos Sucessores
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos
constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias
surgidas até a referida data.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na
pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre
sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma individual.
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
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individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até a 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 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro
ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1º 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.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º 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 4º(quarto) grau, consangüíneo 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. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 118,
de 9/2/2005)

§ 3º 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. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)

Seção III
Responsabilidade de Terceiros
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
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III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Seção IV
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego,
ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no art. 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito
tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza
ou das características do tributo a que se refiram.
Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não
altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.
Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que
sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e
das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa
falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados
unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
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Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário
regularmente inscrito como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
(Artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar
nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o
juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão,
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades
supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas
atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor
total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos
bens ou valores que excederem esse limite.
§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput
deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja
indisponibilidade houverem promovido. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 118, de
9/2/2005)
Seção II
Preferências
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza
ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº
118, de 9/2/2005)
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. (Parágrafo único
acrescido pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou
arrolamento. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 118, de
9/2/2005)
Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas
jurídicas de direito público, na seguinte ordem:
I - União;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata;
III - Municípios, conjuntamente e pro rata.
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Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos
geradores ocorridos no curso do processo de falência. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo
competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos,
se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à
natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.
Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em
inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou
vincendos, a cargo do “de cujus” ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de
inventário ou arrolamento.
Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do
disposto no § 1º do artigo anterior.
Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários
vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial
ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.
Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos
os tributos. (Artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da
prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta
Lei. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será
proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas
rendas.
Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento
da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou
sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que
contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda
Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
CERTIDÕES NEGATIVAS
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa,
domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
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Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a
prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato
indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes
no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as
relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos
direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.
§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e
da estrutura da Administração indireta;
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal
de agentes ou autoridades;
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IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em
lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o “Imposto sobre Produtos
Industrializados” e reorganiza a Diretoria de
Rendas Internas. (Expressão “Imposto de
Consumo” alterada pelo Decreto-Lei nº 34, de
18/11/1966)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Aplicação e Graduação
das Penalidades
.......................................................................................................................................................
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Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
Imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.:
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72.
Art. 74. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam se cumulativamente, no grau correspondente
as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas ou quando ocorrerem as
hipóteses previstas no art. 85 e em seu parágrafo.
§ 1º Se idênticas as infrações e sujeitas à pena de multas fixas, previstes no art. 84,
aplica-se, no grau correspondente, a pena, cominada a uma delas, aumentada de (10% dez. por
cento) para cada repetição da falta, consideradas, em conjunto, as circunstâncias qualificativas
e agravantes, como se de uma só infração se tratasse. (Expressão “circunstâncias atenuantes”
alterada pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)

§ 2º Se a pena cominada for a de perda da mercadoria ou de multa proporcional ao
valor do Imposto ou do produto a que se referirem as infrações, consideradas, em conjunto, as
circunstâncias qualificativas e agravantes, como se de uma só infração se tratasse. (Expressão
“circunstâncias atenuantes” alterada pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)

§ 3º Quando se tratar de infração continuada, em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 4º Não se considera infração continuada a repetição de falta já, arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida
Ativa da Fazenda Pública e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
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Art. 4º A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas
físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.
§ 1º Ressalvado o disposto no art. 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o
inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário,
insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública,
alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem,
solidariamente, pelo valor desses bens.
§ 2º À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as
normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial.
§ 3º Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, poderão
nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida.
Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem
insuficientes à satisfação da dívida.
§ 4º Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o
disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.
Art. 5º A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da
Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da
liquidação, da insolvência ou do inventário.
Art. 6º A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
§ 1º A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará
parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2º A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único
documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
§ 3º A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na
petição inicial.
§ 4º O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos
legais.
Art. 7º O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º;
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de
depósito, fiança ou seguro garantia; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de
custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14; e
V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
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Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida
com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a
execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública
não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no
endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a
entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da
carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no
órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e
conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a
quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida
Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
§ 1º O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 2º O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
.......................................................................................................................................................
Art. 14. O Oficial de Justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto de
penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata o art. 7º, inciso IV:
I - no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado;
II - na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for
veículo;
III - na Junta Comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade comercial, se forem
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário
nominativo.
Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros,
independentemente da ordem enumerada no art. 11, bem como o reforço da penhora
insuficiente.
Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)

III - da intimação da penhora.
§ 1º Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
§ 2º No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa,
requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério
do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3º Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de
suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão
processadas e julgadas com os embargos.
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Art. 17. Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugnálos no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Não se realizará audiência, se os embargos versarem sobre
matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso
em que o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-seá sobre a garantia da execução.
Art. 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no
caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a
execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I - remir o bem se a garantia for real; ou
II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na
Certidão de Dívida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória.
Art. 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no
Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e julgamento.
Parágrafo único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou
irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento
dessa matéria.
Art. 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será
depositado em garantia da execução, nos termos previstos no art. 9º, inciso I.
Art. 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na
sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente
judiciário, no órgão oficial.
§ 1º O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser
superior a 30 (trinta), nem inferior a 10 (dez) dias.
§ 2º O representante judicial da Fazenda Pública, será intimado, pessoalmente, da
realização do leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior.
Art. 23. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no
lugar designado pelo Juiz.
§ 1º A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam
leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem.
§ 2º Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas
indicadas no edital.
Art. 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados:
I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se
rejeitados os embargos;
II - findo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor
oferta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior
ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo Juiz se a
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diferença for depositada, pela exeqüente, à ordem do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. (Vide
art. 18, § 3º da Lei nº 9.393, de 19/12/1996)

.......................................................................................................................................................
Art. 31. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário,
arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a
prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública.
Art. 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:
I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas
autarquias;
II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta,
na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado,
Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.
§ 1º Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária,
segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.
§ 2º Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente
atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do
Juízo competente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
Código de Processo Civil.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO II
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
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§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos
dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo,
em decisão fundamentada.
§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a
parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos
executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo
fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de
substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
Art. 920. Recebidos os embargos:
I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;
II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;
III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.397, DE 6 DE JANEIRO DE 1992
Institui medida cautelar fiscal e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição
do crédito, inclusive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)

Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V,
alínea "b" , e VII, do art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário. (Parágrafo
único acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)

Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de
crédito tributário ou não tributário, quando o devedor: (“Caput”do artigo com nova redação dada
pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de
pagar a obrigação no prazo fixado;
II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o
adimplemento da obrigação;
III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 9.532, de 10/12/1997)

IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu
patrimônio; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito
fiscal; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
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a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade; (Alínea
acrescida pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.532,
de 10/12/1997)

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapasse
trinta por cento do seu patrimônio conhecido; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão
Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.532,
de 10/12/1997)

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão
fazendário; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito. (Inciso
acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)

Art. 3º Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:
I - prova literal da constituição do crédito fiscal;
II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.
Art. 4º A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a
indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação.
§ 1° Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os
bens do ativo permanente, podendo, ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e
aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa
cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo:
a) do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício;
b) do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos.
§ 2° A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens
adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função
de administrador (§ 1°), desde que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública.
§ 3° Decretada a medida cautelar fiscal, será comunicada imediatamente ao
registro público de imóveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e
às demais repartições que processem registros de transferência de bens, a fim de que, no
âmbito de suas atribuições, façam cumprir a constrição judicial.
Art. 5º A medida cautelar fiscal será requerida ao Juiz competente para a execução
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.
Parágrafo único. Se a execução judicial estiver em Tribunal, será competente o
relator do recurso.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá outras
providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua
situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação. ("Caput"
do artigo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I - que não existam de fato; ou
II - que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

§ 2º No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as
pessoas jurídicas serão identificadas pelos respectivos números de inscrição no CNPJ.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

§ 3º Decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital de intimação, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de
CNPJ das pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se
automaticamente baixadas, nessa data, as inscrições das pessoas jurídicas que não tenham
providenciado a regularização. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil manterá, para consulta, em seu sítio
na internet, informação sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas inscritas no CNPJ.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que estejam
extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica. (Artigo
acrescido pela Medida Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

Art. 80-C. Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a
inscrição no CNPJ, observados os termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº
11.941, de 27/5/2009)

Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando
obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios
consecutivos. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
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§ 1º Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não
comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de
30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, a comprovação da origem de recursos
provenientes do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente:
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos recursos para o
País;
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física
ou jurídica titular dos recursos remetidos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002,
produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)

§ 3º No caso de o remetente referido no inciso II do § 2º ser pessoa jurídica
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e gerencial.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)

§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º aplica-se, também, na hipótese de que trata o § 2º
do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637,
de 30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)

§ 5º Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 449, de
3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias
ou utilização dos serviços.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.426, DE 24 DE ABRIL DE 2002
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 16, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 7º O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de
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Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos
demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3º;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3º;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo; e (Inciso com
redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)

IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
§ 1º Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)

§ 2º Observado o disposto no § 3º, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide art. 30 da Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei nº 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4º Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5º Na hipótese do § 4º, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa
prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1º a 3º.
§ 6º No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o inciso III
do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS ou da Contribuição para o PIS/Pasep,
informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

Art. 8º Os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias
anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a
apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos
termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
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§ 1º A cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser
apresentada até o último dia útil do mês subseqüente ao da anotação, averbação, lavratura,
matrícula ou registro da respectiva operação, sujeitando-se o responsável, no caso de falta de
apresentação, ou apresentação da declaração após o prazo fixado, à multa de 0,1% ao mêscalendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a um por cento, observado o
disposto no inciso III do § 2º.
§ 2º A multa de que trata o § 1º:
I - terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente
fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso
de não-apresentação, da lavratura do auto de infração;
II - será reduzida:
a) à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício;
b) a setenta e cinco por cento, caso a declaração seja apresentada no prazo fixado
em intimação;
III - será de, no mínimo, R$ 20,00 (vinte reais). (Inciso com redação dada pela Lei nº
10.865, de 30/4/2004)

§ 3º O responsável que apresentar DOI com incorreções ou omissões será
intimado a apresentar declaração retificadora, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, e sujeitar-se-á à multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por informação inexata,
incompleta ou omitida, que será reduzida em cinqüenta por cento, caso a retificadora seja
apresentada no prazo fixado.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO X
DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
.......................................................................................................................................................
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
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II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.941, de
27/5/2009)

IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº
11.941, de 27/5/2009)
V - (VETADO na Lei nº 10.403, de 8/1/2002)

VI - comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS.
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.692, de 24/7/2012)
§ 1º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e revogado pela
Medida Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 2º A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.941, de
27/5/2009)

§ 3º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997
nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 4º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997
nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 5º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997
nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 6º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997
nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 7º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997
nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 8º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997
nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

e revogado pela Medida Provisória
e revogado pela Medida Provisória
e revogado pela Medida Provisória
e revogado pela Medida Provisória
e revogado pela Medida Provisória
e revogado pela Medida Provisória

§ 9º A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a
expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até
que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
(Parágrafo único transformado em § 11 pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº
11.941, de 27/5/2009)
§ 12. (VETADO na Lei nº 12.692, de 24/7/2012)

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
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ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3º deste artigo.
§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a
data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2º Observado o disposto no § 3º deste artigo, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

Art. 32-B. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as
empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujas Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, a apresentar:
I - a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo; e
II - a folha de pagamento.
Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até
o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 589, de 13/11/2012, convertida na Lei nº 12.810, de 15/5/2013)

Art. 32-C. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na
forma do § 8º do art. 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores,
aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência
Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de interesse
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério
do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com
entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de
arrecadação.
§ 1º Os Ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e
Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o
recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio
do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput.
§ 2º As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm
caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e
encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o § 1º,
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a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está
sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS.
§ 3º O segurado especial de que trata o caput está obrigado a arrecadar as
contribuições previstas nos incisos X, XII e XIII do caput do art. 30, os valores referentes ao
FGTS e os encargos trabalhistas sob sua responsabilidade, até o dia 7 (sete) do mês seguinte
ao da competência.
§ 4º Os recolhimentos devidos, nos termos do § 3º, deverão ser pagos por meio de
documento único de arrecadação.
§ 5º Se não houver expediente bancário na data indicada no § 3º, o recolhimento
deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.
§ 6º Os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-seão à incidência de
acréscimos e encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza para as contribuições de caráter tributário, e conforme o art.
22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se
refere às multas por atraso.
§ 7º O recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será creditado
diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos
identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo.
§ 8º O ato de que trata o § 1º regulará a compensação e a restituição dos valores
dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos, no documento único de arrecadação,
indevidamente ou em montante superior ao devido.
§ 9º A devolução de valores do FGTS, depositados na conta vinculada do
trabalhador, será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do Agente Operador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 10. O produto da arrecadação de que trata o § 3º será centralizado na Caixa
Econômica Federal.
§ 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do
recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a Conta
Única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas
nos incisos X, XII e XIII do caput do art. 30.
§ 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será
objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo Agente Operador do
FGTS.
§ 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o
caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no § 1º para o produtor rural pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do caput do art. 12.
§ 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no §2º
do art. 32 e no art. 32-A. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013, publicada no DOU de
25/10/2013, em vigor no primeiro dia do sétimo mês subsequente à data de sua publicação)

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades
e fundos. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 1º É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e
os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.941,
de 27/5/2009)
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§ 2º A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 3º Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.941, de 27/5/2009)

§ 4º Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por
aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
§ 7º O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo
contribuinte. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº
11.941, de 27/5/2009)

§ 8º Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções
legais de omissão de receita previstas nos §§ 2º e 3º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA RECEITA PÚBLICA
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Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional
do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente
que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se
comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser
superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e
do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de
suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo
Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado,
quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
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§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
IV - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
V - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
CAPÍTULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts.
16 e 17.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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