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1. Garantias e privilégios do crédito tributário

1.1. Das garantias

A diferenciação entre garantias e privilégios não é tratada pelo CTN de forma expres-
sa, mas é da análise dos arts. 183 e 184 do próprio CTN que se pode extrair a distinção peculiar 
devida a cada um. Vejamos:

Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao cré-
dito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em 
lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se re-
firam.
Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributá-
rio não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que cor-
responda.
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 impenho-
rabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, 
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamen-
te impenhoráveis.

Sendo assim, podemos distinguir que são garantias as regras que asseguram o di-
reito subjetivo do Estado de receber a prestação tributária. As garantias facilitam a entrada do 
Estado no patrimônio particular para receber o crédito tributário.

Os privilégios são as regras que põem o crédito tributário numa posição de vantagem 
quanto aos demais.

Como expresso no art. 183, as garantias não se apresentam em um rol exaustivo, pois 
o CTN não exclui da possibilidade de que outros sejam trazidos em lei, em função da natureza 
ou das características do tributo a que se refiram.

É importante frisar que os tributos são diferentes entre si, justificando que as garan-
tias sejam dispostas de forma específica. Devemos levar em consideração que o próprio art. 
183 ressalta que a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza 
deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.

No art. 184 podemos perceber que o CTN prevê garantia fundamentada no panorama 
geral de que o patrimônio e as rendas de determinada pessoa respondem por suas obrigações.
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A responsabilidade objeto de discussão é de natureza pessoal, sendo devido pelo 
sujeito passivo o seu adimplemento da obrigação a qual contraiu. Mesmo que o valor do débito 
seja superior ao valor do bem que gerou a dívida, essa deve ser adimplida com rigor.

Veja-se que, em relação a tributos, mesmo quando gravado de impenhorabilidade 
ou inalienabilidade, o patrimônio do sujeito passivo responde por suas dívidas. Desta feita, não 
se opõe à Fazenda Pública bens gravados por hipotecas, penhoras, anticreses ou que tenham 
sido, por ato de vontade, declarados impenhoráveis ou inalienáveis. Tais bens responderão pe-
las dívidas tributárias e será satisfativa a quitar o débito, caso seja necessário realizar uma cons-
trição no patrimônio do devedor.

Todavia, há exceções previstas. A primeira delas consta na literalidade do art. 184 do 
CTN, que exclui da apreciação para fins de adimplir o crédito tributário os bens e rendas que a 
lei declare absolutamente impenhoráveis.

O NCPC/2015 prevê a lista de bens que são considerados impenhoráveis, em seu art. 
833, vejamos:

Art. 833.  São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos 
à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem 
as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, 
salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunera-
ções, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os mon-
tepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de traba-
lhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 
2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos 
ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 
executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas 
forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que tra-
balhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplica-
ção compulsória em educação, saúde ou assistência social;
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X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido polí-
tico, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob re-
gime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao 
próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de pe-
nhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente 
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os 
equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes 
a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando 
tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em 
garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de nature-
za alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Anteriormente, a redação do art. 649 do CPC/1973 (que versava sobre o mesmo con-
teúdo), tinha texto um pouco difícil de fugir às exceções legais, pois expressava de forma con-
tundente serem casos de “absoluta impenhorabilidade”, infligindo os débitos alimentícios, aos 
créditos trabalhistas e em detrimento do próprio crédito tributário.

O texto do novo código prezou por estabelecer um valor aos negócios jurídicos pro-
cessuais, concedendo às partes plenamente capazes, nos processos que versem sobre direi-
tos que admitam autocomposição, a faculdade de “estipular mudanças no procedimento para 
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 
deveres processuais, antes ou durante o processo”. Pode até mesmo conceder às partes o con-
dão de abrir mão da impenhorabilidade.

Nesta seara, o STJ considera que a restituição do imposto de renda é impenhorável 
quando a retenção do tributo foi feita em virtude de pagamento de qualquer das verbas com-
preendidas no art. 649, IV (atual 833, IV do CPC/15) (REsp 1.163.151). Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DECRÉDITO RE-
LATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.FATO GERADOR PRO-
VENIENTE DE SALÁRIO. NATUREZAALIMENTAR DA VERBA AFERIDA NO 
TRIBUNAL LOCAL.IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA7/STJ.
1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária proveniente de 
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restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas com-
preendidas no art. 649, IV, do CPC.
2. Havendo o acórdão estadual consignado que a fonte de incidência 
do imposto de renda era salarial, o acolhimento da pretensão recursal 
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 
pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enun-
ciado da Súmula 7do STJ.
3. Recurso especial a que se nega seguimento.

Devemos observar também que o crédito tributário não se sujeita a impenhorabili-
dade prevista no art. 833, I, do CPC/15, pois o art. 184 do CTN dispõe de forma diversa e, sendo 
essa a lei especial, é a aplicável, além de possuir status de lei complementar.

Outra hipótese de exceção é a trazida pela lei complementar nº 118/2005. Na falên-
cia, o crédito tributário não mais prefere aos créditos com garantia real, no limite do valor do 
bem gravado (art. 186, par. único do CTN). Voltaremos a essa hipótese um pouco mais a frente, 
quando tratarmos de privilégios.

A mesma LC 118/2005 também reformulou o art. 185 do CTN, no qual a redação ante-
rior especificava que seria necessário que o crédito tributário estivesse inscrito em dívida ativa e 
em fase de execução para que houvesse a configuração de fraude. Vejamos a redação do artigo:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou 
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fa-
zenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida 
ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
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. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Além do mais, o STJ adotava o posicionamento de que, para que se pudesse presumir 
a fraude, não bastaria a distribuição da execução, seria necessário que o sujeito passivo tivesse 
sido devidamente citado (AgRg no AI 458.716/SP). Tal raciocínio decorria de que somente com a 
citação ou com a constrição judicial que se podia, de fato, afirmar que o devedor sabia da exis-
tência da execução e, portanto, teria atuado de maneira fraudulenta (AgRg no REsp 661.779/
RS).

A reformulação do art. 185 permitiu que a presunção de fraude fosse antecipada para 
o momento da regular inscrição em dívida ativa. Com o advento da LC 104/2001, a inscrição da 
dívida passou a ser divulgada, o que operacionalizou a regra (art. 198, § 3°, II do CTN) mediante 
a divulgação no Diário Oficial dos sujeitos passivos que tiveram débitos inscritos.
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Não se adota o exposto na súmula 375 do STJ nas hipóteses de fraude à execução 
fiscal, pois tal regra é aplicável apenas às execuções em geral. Além do mais, o CTN é a regra 
mais específica e ainda possui natureza de lei complementar, sobrepondo-se (RE 1.341.624/SC).

O sujeito passivo deve reservar bens suficientes à satisfação do crédito, caso contrá-
rio a sua má-fé se presume de forma absoluta.

Todavia, frise-se que o sujeito passivo é livre para alienar seus bens a qualquer mo-
mento, desde que reserve quota suficiente para adimplir com suas obrigações. Assim proce-
dendo, não incorre em fraude à execução fiscal.

1.1.1. Penhora on-line

A realidade mais comum nos dias de hoje é a de que a ação de execução fiscal, quan-
do proposta, tendo o sujeito passivo sido regularmente citado, caminhe até o ponto em que 
este não paga, não oferece bens à penhora no prazo legal e o oficial de justiça certifica em não 
ter encontrado bens penhoráveis.

A LC 118/2005 trouxe uma inovação que estava gerando bons resultados no âmbito 
trabalhista: a denominada “penhora online”. Trata-se de autorização legal para que o magistra-
do determine a indisponibilidade de bens e a realização de uma futura penhora, sendo obser-
vado o escopo do art. 5°, LXXVIII, da CRFB/88.

Vejamos a redação do art. 185-A do CTN:

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 capi-
tais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 
judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
§ 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. (In-
cluído pela Lcp nº 118, de 2005)
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata 
o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discrimi-
nada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. 
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
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O sistema denominado Penhora online não é mais privilégio do processo trabalhista 
ou da execução fiscal, sendo utilizada hoje, observando-se as adaptações e peculiaridades, nas 
execuções em geral, visto que o CPC possui disposição semelhante que a autoriza.

Na prática, o sistema eletrônico utilizado pelos magistrados atualmente é o BACEN-
JUD, disponibilizado ao Poder Judiciário mediante acordo com o Banco Central. Outro muito 
utilizado é o RENAJUD, destinado ao registro de cláusula de impenhorabilidade e intransferibi-
lidade aos veículos automotores pertencentes aos executados.

O excesso de penhora deve ser levantado, tendo em vista que a execução deve ser 
conduzida da forma menos onerosa ao executado. Os órgãos e entidades responsáveis pelo 
bloqueio devem informar lista dos bens e valores ao magistrado, para que este possa levantar o 
excesso ou determinar a efetiva penhora (transferência dos bens e valores ao credor).

A regra do art. 185-A do CTN se aplica somente aos casos de execução fiscal da dívida 
ativa tributária, não sendo possível a sua extensão aos casos de natureza não tributária (REsp 
1.073.094/PR). Vide-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.VIOLA-
ÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃOFISCAL. CRÉDI-
TO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 185-ADO CTN. INAPLICABI-
LIDADE.
[...]
3. Não se aplica o artigo 185-A do Código Tributário Nacional nas execu-
ções fiscais que têm por objeto débitos de natureza não tributária.
4. A leitura do artigo 185-A do CTN evidencia que apenas pode ter a in-
disponibilidade de seus bens decretada o devedor tributário.
5. O fato de a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/91) afirmar que os dé-
bitos de natureza não tributária compõem a dívida ativa da Fazenda 
Pública não faz com que tais débitos passem, apenas em razão de sua 
inscrição na dívida ativa, a ter natureza tributária. Isso, simplesmente, 
porque são oriundos de relações outras, diversas daquelas travadas en-
tre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, na qualidade 
de sujeito passivo da obrigação tributária.
6. Os débitos que não advêm do inadimplemento de tributos, como é 
o caso dos autos, não se submetem ao regime tributário previsto nas 
disposições do CTN, porquanto estas apenas se aplicam a dívidas tribu-
tárias, ou seja, que se enquadrem na definição de tributo constante no 
artigo 3º do CTN. Precedentes.
7. Recurso especial não provido.
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Conforme comentamos acima, o CPC possui redação semelhante aos casos de exe-
cução em geral. Vejamos a redação do art. 854, caput, do CPC/15:

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em apli-
cação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 
prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 
meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do siste-
ma financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros exis-
tentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor 
indicado na execução.

O que podemos trazer desse dispositivo para a execução fiscal diz respeito à discus-
são da necessidade de ter que exaurir todas as diligências possíveis para o adimplemento da 
dívida ou não. Há um embate entre o art. 854 do CPC e o art. 185-A do CTN.

Apesar de o CPC apresentar disposição mais favorável ao credor, que é a lógica do 
processo de execução, o CTN é lei específica em matéria tributária. Nesse sentido, deve ser apli-
cado o exposto no CTN, precisando a Fazenda diligenciar e esgotar as possibilidades em encon-
trar bens passíveis de penhora do devedor.

A crítica mais latente é a de que ao credor comum de dívidas privadas se dá uma li-
berdade e proteção ao cumprimento da obrigação muito maior, enquanto que, para a Fazenda, 
é destinada uma proteção menor frente ao instituto, o que seria ilógico.

Há decisões em ambas as direções, todavia, o STJ já cristalizou seu entendimento na 
súmula 560, vejamos:

Súmula 560 - A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na 
forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências 
na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infru-
tíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de 
ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou 
Detran. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.

Enfim, para que seja decretada a indisponibilidade de bens de que trata o art. 185-
A do CTN, exige-se que a Fazenda Pública exequente prove que tentou localizar outros bens 
penhoráveis em nome do devedor. Exige-se o exaurimento das diligências na busca por bens 
penhoráveis (REsp 1.377.507/SP). Veja-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.EXECUÇÃO FISCAL. ART. 
185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DEBENS E DIREITOS DO DEVEDOR. 
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ANÁLISE RAZOÁVEL DOESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZA-
ÇÃO DE BENS DODEVEDOR. NECESSIDADE.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando 
em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior 
de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilida-
de de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da ob-
servância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) 
inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no pra-
zo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento 
das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver 
nos autos (a) pedido de acionamento do BACEN Jud. e consequente de-
terminação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros 
públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Es-
tadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185-A do 
CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em institui-
ções financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 
655-A do CPC.
3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem 
ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tribu-
tário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) ci-
tação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento 
de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados 
bens penhoráveis.
4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a 
comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgota-
mento das diligências para localização de bens do devedor.
5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e in-
frutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes 
a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados 
bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade 
de bens.
6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado 
ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, 
para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que 
poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibi-
lidade de bens.
7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição 
da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências 
quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Ba-
cenJud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do 
executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENA-
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TRAN ou DETRAN.
8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz 
da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem 
para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação 
jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso.
9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão im-
pugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, obser-
vando as orientações delineadas na presente decisão.

1.1.2. Garantias indiretas

Há certas garantias que exigem a apresentação da prova do pagamento de tributos 
para a prática de certos atos jurídicos e para a obtenção de determinados benefícios legais. Tais 
garantias acabam criando meios eficazes de cobrança indireta, sendo verdadeiras garantias in-
diretas do crédito tributário.

Apesar de estarem dispostas na seção que se destina aos privilégios tributários, os 
arts. 191 a 193 do CTN são verdadeiras garantias indiretas. Vejamos:

Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de 
todos os tributos. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresenta-
ção da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos 
arts. 151, 205 e 206 desta Lei. (Incluído pela Lcp nº 118, de 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 de-
partamento da administração pública da União, dos Estados, do Distri-
to Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou 
aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou 
proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazen-
da Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre.

No art. 191 temos que a extinção das obrigações do falido requer prova da quitação 
de todos os tributos. Já na redação anterior à mudança provocada pela LC 118/2005, havia 
menção a concordata, instituto extinto pela nova lei de falências. Além disso, restringia-se a 
necessidade de quitação apenas aos tributos relativos à atividade mercantil do falido.

A empresa que se submete a recuperação judicial deve comprovar a quitação dos 
seus tributos. Todavia, o art. 191-A excetua as hipóteses em que o tributo tenha suspensa a sua 
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exigibilidade, ou possua o recuperando certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de 
negativa.

O art. 192 traz de forma expressa que nenhuma sentença relativa a partilha ou a ad-
judicação dos bens do espólio será efetivada sem a comprovação de quitação de todos os cré-
ditos tributários relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Em uma redação autoexplicável, devemos apenas frisar que o CPC/15 não dispõe da 
obrigatoriedade da prova de quitação dos tributos na hipótese de partilha extrajudicial.

No procedimento da partilha amigável esta é homologada de plano pelo juiz, an-
tes mesmo do recolhimento dos tributos incidentes na operação. Transitada em julgado a sen-
tença, o fisco é intimado para lançar os tributos incidentes nos termos da legislação tributária 
aplicável (art. 659, 2° do CPC). O mesmo procedimento é utilizado no caso de único herdeiro no 
tocante ao pedido de adjudicação (art. 659, § 1° do CPC).

Por fim, no art. 193 temos que, para participar de licitações de seu interesse, o deve-
dor deve comprovar a quitação de seus tributos. Devemos observar que, nos termos do CTN, 
o credor somente é obrigado a comprovar a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública 
interessada. Todavia, a lei de licitações traz um processamento mais rígido e exige que todos os 
tributos estejam quitados.

1.2. Dos privilégios

Nos procedimentos em que ocorrem cobranças coletivas de créditos (falência, recu-
peração judicial, inventário, arrolamento, liquidação de empresas, etc.), adota-se regras quan-
to a classificação de prioridade dos débitos pendentes de quitação.

Nessas hipóteses, todos os créditos terão seus vencimentos antecipados e serão or-
denados em classes legais, de forma que somente se passa de uma classe quando a anterior 
já tiver sido paga. Quando falamos em privilégio do crédito tributário, tratamos de regras que 
colocam o crédito tributário numa das primeiras classes dessas listas.

A LC 118/2005 trouxe também alterações quanto a esse tocante, trazendo equipa-
ração entre os créditos decorrentes da legislação do trabalho com os créditos do acidente do 
trabalho. Era que já consolidava a jurisprudência (REsp 446.035/RS). Vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL E FALÊNCIA DO EXECUTADO. CLASSIFICAÇÃO DOCRÉ-
DITO TRIBUTÁRIO.
1. A Corte Especial concluiu, por maioria, que: o produto arrecadado 
com a alienação de bem penhorado em Execução Fiscal, antes da decre-
tação da quebra, deve ser entregue ao juízo universal da falência. (REsp 
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188.418/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJde 27/05/2002).
2. O juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e re-
clamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, ressalvada 
a cobrança judicial do crédito tributário que não se sujeita a concurso 
de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arro-
lamento.
3. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza 
ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes 
da legislação do trabalho.(Arts. 186e 187, do CTN c.c. art. 7º, da Lei de 
Falências e art. 29, da Lei de Execução Fiscal).
4. O Concurso de Credores caracteriza-se como um incidente da fase de 
pagamento, no qual os créditos são verificados, classificados e imple-
mentados. Desta sorte, remeter o produto da expropriação da execução 
fiscal ao juízo universal significa submeter o erário ao concurso de cre-
dores em juízo alhures, violando a norma complementar federal.
[...]
6. Recurso especial improvido, ressalvado o entendimento do Relator.

O crédito tributário possui então preferência sobre todos os outros, salvo aos cré-
ditos relativos à legislação do trabalho e decorrentes do acidente do trabalho. A LC 118/2005 
exclui também o privilégio do crédito tributário nos processos de falência.

Vejamos o art. 186 do CTN:

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua 
natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decor-
rentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação 
dada pela Lcp nº 118, de 2005)
Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
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; (In-
cluído pela Lcp nº 118, de 2005)
II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos 
créditos decorrentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp nº 
118, de 2005)
III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluí-
do pela Lcp nº 118, de 2005)

Em resumo, os créditos extraconcursais são aqueles decorrentes da administração 
da massa falida, após a decretação da falência. Nesse viés, existem créditos extraconcursais 
tributários e extraconcursais trabalhistas, por exemplo. Todos os créditos extraconcursais con-
correm entre si, mas serão todos pagos antes dos créditos concursais.
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As importâncias passíveis de restituição são os bens pertencentes a terceiros, mas 
que são arrecadados no processo de falência ou que se encontram no poder do devedor na data 
da decretação de falência. Também pode ser restituída a coisa vendida a crédito e entregue ao 
devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. A ideia 
aqui é a boa-fé daquele que, desconhecendo a situação da empresa cuja falência é iminente, 
concede-lhe crédito.

Faz-se mister indicarmos a Súmula 307 do STJ, editada bem antes da edição da LC 
118/2005 que, embora trate matéria muito específica, aponta como o entendimento jurispru-
dencial já caminhava por esse lado. Vejamos:

Súmula 307 - A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na 
falência, deve ser atendida antes de qualquer crédito.

No mesmo sentido, o STJ afirmou que as contribuições previdenciárias descontadas 
dos salários dos empregados pela massa falida e não repassadas aos cofres previdenciários 
devem ser restituídas antes do pagamento de qualquer crédito, inclusive o trabalhista, porque 
a quantia relativa às referidas contribuições não integra o patrimônio do falido. Para o STJ seria 
aplicável a súmula 417 do STF, quando afirma que “pode ser objeto de restituição, na falência, 
dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não 
tivesse ele a disponibilidade” (REsp 1.183.383/RS).

Em relação aos créditos com garantia real no limite do bem, estes têm preferência 
quanto aos créditos tributários no regime de falência, devido a possibilidade de concessão de 
crédito se esvair no momento em que mais o sujeito passivo precisa, contribuindo para a sua 
quebra. Fora que deve ser levado em conta o caso de concessão de crédito ao falido na iminên-
cia de sua falência, situação que poderia prejudicar o recebimento dos valores daquele que 
concedeu o crédito de boa-fé.

Deve ser levado em conta que, se houver a caracterização de fraude, não prevalece a 
garantia ora estudada.

A preferência do crédito trabalhista sobre os demais créditos tem um certo limite, 
qual seja de até 150 salários mínimos por credor. A justificativa de tal preferência é a natureza 
alimentícia do crédito, e a do limite é a de que um passivo muito grande de créditos trabalhistas 
de um reduzido grupo de funcionários (diretoria, CEO, gerentes, etc.) comprometesse todos 
os demais créditos, bem como evitar a fraude (comum nas situações em que o falido e um em-
pregado de confiança forjavam uma reclamação trabalhista no intuito de prejudicar os demais 
credores). Frise-se que a restrição não é aplicável para créditos acidentários.

Por fim, uma das mudanças trazidas pelo legislador foi a de que o crédito tributário 
relativo à multa não gozava da mesma preferência do crédito tributário em si, ficando abaixo 
dos quirografários e tendo preferência aos créditos subordinados.
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Observando o exposto no CTN e na lei de falências, a classificação dos créditos na 
falência deve obedecer a seguinte ordem:

Ordem de preferência dos créditos na falência

1. Créditos trabalhistas, limitados até 150 salários mínimos por credor, e os decor-
rentes de acidentes de trabalho (este último sem limitação);

2. Créditos com garantia real até o limite do bem gravado;

3. Créditos tributários, independente da natureza e constituição, excetuada as 
multas tributárias;

4. Créditos com privilégio especial;

5. Créditos com privilégio geral;

6. Créditos quirografários;

7. Multas contratuais e penas pecuniárias por infração das leis penais ou adminis-
trativas, inclusive as multas tributárias;

8. Créditos subordinados.

O art. 188 do CTN expressa que os créditos tributários decorrentes de fatos geradores 
ocorridos no curso do processo de falência são tidos como extraconcursais. Vejamos a redação 
do art. 188 do CTN:

Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 
geradores ocorridos no curso do processo de falência. (Redação dada 
pela Lcp nº 118, de 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.

Atente-se que os créditos tributários extraconcursais também podem ser contesta-
dos, cabendo a decisão não ao juízo da falência e sim ao juízo específico em matéria tributária. 
O § 1° do art. 188 visa garantir que a decisão do juízo especializado tenha eficácia em seu cum-
primento, caso este conclua pela certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A regra prevista no artigo acima somente se aplica aos créditos tributários extracon-
cursais, pois aqueles que se verificaram antes do processo de falência já são naturalmente ob-
jeto do processo de execução fiscal e é aplicado mesmo ao processo de concordata, nos casos 
em que este se procedeu antes da extinção do instituto pela nova lei de falências.
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No procedimento de inventário ou de arrolamento, tratando-se de sucessão causa 
mortis, os créditos tributários vencidos e vincendos devem ser quitados preferencialmente a 
todos os outros créditos. É a regra do art. 189 do CTN:

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados 
em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os cré-
ditos 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 for-
ma do disposto no § 1º do artigo anterior.

Nos casos de contestação do crédito tributário devidos pelo de cujus ou pelo espólio, 
aplica-se o mesmo caso dos créditos extraconcursais tributários contestados no processo de 
falência.

No mesmo sentido, o art. 190 do CTN nos remete que são pagos preferencialmente a 
quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de 
direito privado em liquidação judicial voluntária exigíveis no decurso da liquidação. Vejamos:

Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tri-
butários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito 
privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da li-
quidação.

Na liquidação presume-se que o devedor seja solvente, podendo arcar com suas dívi-
das. Dessa forma, o crédito tributário pode ser adimplido de maneira prioritária sobre todos os 
demais. Lembre-se que o sócio pode responder pessoalmente no caso de dissolução irregular 
da sociedade (AGREsp 276.779/SP).

Por fim, mas não menos importante, temos a disposição do art. 187 do CTN, que pre-
za por ser um dos mais polêmicos e de difícil compreensão. Vejamos:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a con-
curso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, con-
cordata, inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 
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 pró rata;
III - Municípios, conjuntamente e pró rata.
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Como expresso, a cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita ao concurso 
de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrola-
mento. Concordata permanece em virtude de que ainda é possível que tenha concordatas em 
curso, já que estas observam a nova lei de falências quando deferidas antes da sua entrada em 
vigência.

O regramento exposto por esse artigo é bem polêmico, pois nada impede que a en-
tidade estatal opte pelo recebimento de seu crédito mediante a habilitação, da mesma forma 
que fazem os demais credores. Todavia, escolhendo-se um rito, opera-se a renúncia quanto a 
utilização do outro (REsp 1.103.405/MG).

Em face do art. 187 podemos aduzir que a ação de execução fiscal é exceção quanto a 
junção dos juízos citados, de forma que a Fazenda Pública poderá ajuizar sua ação individual no 
seu juízo privativo. Como relação às execuções em andamento em juízos diferentes do falimen-
tar, é necessário um mecanismo para evitar que a autonomia da execução fiscal não prejudique 
os credores de valores que preferem aos créditos tributários. O estabelecido atualmente é a 
realização de “penhora no rosto dos autos”, muito comum quando o processamento era intei-
ramente físico. Hoje em dia, com a virtualização, chamemos apenas penhora.

O STJ estabeleceu que aparelhada a execução fiscal com penhora, uma vez decreta-
da a falência da executada, sem embargo do prosseguimento da execução singular, o produto 
da alienação deve ser remetido ao juízo falimentar, para que ali seja entregue aos credores, de 
acordo com a ordem de preferência (REsp 399.724/RS).

Quanto ao parágrafo único do artigo, este trata da preferência entre pessoas jurídicas 
de direito público ao recebimento do crédito. Tal dispositivo levanta uma imensa discussão a 
respeito de inconstitucionalidade, por criar uma sequência de preferências entre entes federa-
dos que a CF define como autônomos, sem nenhuma espécie de hierarquização.

Não obstante, caso venha a ser cobrado em provas, adota-se o posicionamento dos 
tribunais superiores e do STF, aconselhando-se que sejam consideradas verdadeiras as afirma-
tivas no sentido de que a aplicação das regras do concurso de preferências depende da existên-
cia de penhoras concomitantes sobre o mesmo bem.


