
1 
 

O ESTADO FISCAL E A EFETIVADADE DOS DIREITOS  
FUNDAMENTAIS DOS CONTRIBUINTES 

 
THE STATE TAX AND THE EFFECTIVENESS OF TAXPAYERS’ RIGHTS 

FUNDAMENTAL  
 

Nathalie de Paula Carvalho1 

 
 

Resumo: 
 
Este artigo tem por objetivo analisar até que ponto os direitos fundamentais dos contribuintes podem ser 
condicionados à comprovação de regularidade fiscal. Serão abordados os aspectos mais relevantes desta 
temática, bem como apresentadas sugestões que visem ao aperfeiçoamento do quadro normativo em 
vigor, de forma a assegurar a efetividade desses direitos frente aos arbítrios fazendários. Ademais, 
investigar-se-á como os tribunais pátrios estão enfrentando a temática, bem como decisões do Supremo 
Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que já sinalizam em aplicar 
uma postura mais sensível à realidade econômica em que os contribuintes estão inseridos.  
 
Palavras-chave: Regularidade fiscal. Direitos fundamentais do contribuinte.  
 
Abstract: 
 
This article aims to analyze the extent to which the fundamental rights of taxpayers may be conditioned 
upon evidence of tax regulations. It will examine the relevant aspects of this issue and made suggestions 
for improving the existing legal framework, to ensure the effectiveness of these rights in relation to wills 
fazendários. Furthermore, to investigate will be the courts are facing a patriotic theme, as well as 
decisions of the Supreme Court in place of concentrated control of constitutionality, that have indicated to 
implement a more sensitive to economic reality in which taxpayers are inserted.  
 
Key-words: Regularity audit. Taxpayer’s fundamental rights. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Fruto do instrumento da racionalidade humana, o Direito existe para substituir o 

poder pela razão nos relacionamentos entre Estado e cidadãos. Nesse diapasão, cabe ao 

Direito Tributário um papel especial: fazer com que o poder de tributar seja exercido 

dentro de certos limites, haja vista que, nas palavras de Celso Antônio Bandeiro de 

Mello (2006, p.17), o Estado de Direito é a consagração jurídica de um projeto político.  

 

Sendo titular do monopólio da força, o Estado soberano e dotado de 

personalidade jurídica, deve estar autolimitado por uma ordem constitucional e no plano 

funcional pelo Direito Administrativo, o que se convencionou chamar de atividade 

                                                
1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Direito e Processo 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela 
Universidade Vale do Acaraú. Especialista em Direito Processual Civil pela UNISUL. Professora da 
Graduação e Pós-graduação em Direito da Universidade de Fortaleza. Advogada.  



2 
 

administrativa gerencial. Mesmo sendo o ordenamento jurídico um sistema 

hierarquicamente organizado e axiologicamente estruturado, na prática o que se verifica 

é a abstração desses valores de conteúdo normativo e princípio lógico em favor de 

meros interesses governamentais.  

 

Numa sociedade complexa, pluralista e em latente processo de transformação, 

não há lugar para uma concepção de homogeneidade dos interesses políticos que leve ao 

sacrifício dos direitos constitucionais dos administrados. Dentre esses meios, um dos 

mais utilizados é a exigência de certidões negativas de débitos tributários como 

condição para a prática de diferentes atos ou negócios, o que parece, à primeira vista, 

ser legítimo, mas em alguns casos, não é certo que os direitos fundamentais devam ser 

assegurados somente aos que estejam em dia com suas obrigações tributárias.  

 

A problemática desta pesquisa consiste em saber a quem cabe dizer se o 

obstáculo colocado ao fornecimento de tal certidão é ou não legítimo; se o tributo que 

está sendo exigido do suposto inadimplente realmente é devido; e ainda, quando se pode 

condicionar o exercício de direitos fundamentais à comprovação da regularidade fiscal.  

 

1 A REGULARIDADE FISCAL 
 

O direito de certidão, atestado fornecido pelo Poder Público quanto a fatos que 

digam respeito a quaisquer situações jurídicas do cidadão, tem como fundamento o 

Estado Democrático de Direito, uma vez que a certidão pode ser considerada essencial 

ao exercício ou defesa de um direito. No Brasil Império, o no Aviso Ministerial no 83, 

de 10 de julho de 1838 e o art.14, § 4º do Regulamento de 21 de dezembro de 1850 

previam ser o Governo brasileiro responsável pelo fornecimento de certidão a todo 

aquele que a requeresse sobre assunto de interesse particular, desde que não envolvesse 

matéria de segredo ou comprometimento alheio. (SÁ FILHO, 1945, p.266). O art. 113, 

inciso 35 da Constituição de 1934 determinava expedição de certidões requeridas para a 

defesa de direitos individuais ou para esclarecimento dos cidadãos acerca dos negócios 

públicos, ressalvados os casos de segredo ou reserva em nome do interesse público. Na 

Carta Constitucional de 1937, o referido direito foi previsto no art. 141, parágrafo 36, 

inciso III. Na Constituição de 1967, o art. 153, parágrafo 35 assegurava a expedição de 
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certidões requeridas às repartições administrativas para a defesa dos direitos e 

esclarecimento de situações.  

 

A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, em seu art. 5º, inciso XXXIII, 

assegura que “todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado” e no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, que “a 

obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento 

de situações de interesse pessoal”, restando patente a existência do direito 

constitucionalmente garantido quando à obtenção de certidões de regularidade ou 

irregularidade fiscal. É, portanto, uma cláusula pétrea e, por essa razão, não pode sequer 

ser objeto de proposta de emenda tendente a extingui-lo, na forma do art. 60, § 4º do 

texto constitucional. Nesse sentido, Ives Gandra Martins (2000, p.48) registra que o 

constituinte houve-se bem ao colocar os direitos fundamentais do contribuinte entre as 

cláusulas pétreas, os quais, embora violentados, o mais das vezes pelas autoridades que 

buscam a arrecadação a qualquer custo para enfrentar os crônicos déficits das más 

administrações públicas. A lei 9.051, de 18 de maio de 1995, dispondo sobre a 

expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, 

regulamentou estas disposições constitucionais. A certidão pode ser assim conceituada:  

 
Reprodução textual e autêntica, portada de fé, de escrito original, ou assento 
extraída de livro de registro ou de notas públicas, papéis, peças judiciais ou 
autos, por oficial público, escrivão ou qualquer outro serventuário ou 
funcionário competente, que os tenha a seu cargo, em seu poder ou cartório. 
(NUNES, 1999, p.55). 
 
Derivado do latim certitudo, de certus, na técnica jurídica tem sentido 
próprio, que não se confunde com o genérico e vulgar. Significa o atestado 
ou ato pelo qual se dá testemunho de um fato. No rigor da técnica jurídica, 
certidão expressa exatamente toda cópia autentica feita por pessoa que tenha 
fé pública, de teor de ato escrito, registrado em autos ou em livros. (DE 
PLÁCIDO E SILVA, 2008, p.282).     

 
José Augusto Delgado (2000, p.84) noticia um projeto de lei do Senador Jorge 

Bornhausen que pretendia implantar um “Código de Defesa do Contribuinte”, cujo 

principal objetivo era a busca da justiça fiscal ao reconhecer que os contribuintes e o 

Fisco possuem direitos e deveres recíprocos. Foi elaborado por juristas renomados, tais 

como Paulo de Barros Carvalho, Roque Antônio Carrazza, Torquato Jardim, José Souto 
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Maior Borges, Ricardo Lobo Torres. Uma das justificativas apresentadas pelo senador é 

a vedação de interdição de estabelecimentos, a proibição de transacionar com 

repartições públicas, a instituição de barreiras fiscais e outros meios coercitivos para a 

cobrança extrajudicial dos tributos. A ideia não vingou e os problemas continuam. O 

Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, recepcionada pela 

Constituição Federal com o status de lei complementar por expressa exigência do art. 

146 CF/88, normatiza o fornecimento de certidões de regularidade fiscal nos arts. 205 

ao 208 CTN.  

 

A certidão negativa de débito (CND), a que se refere o art. 205 CTN atesta que 

não existe qualquer pendência do contribuinte em relação ao Fisco, estando em perfeita 

regularidade para com suas obrigações tributárias. A certidão positiva com efeito de 

negativa (CPD-EN), prevista no art. 206 CTN, a qual possui os mesmo efeitos da CND, 

é fornecida quando se constate a existência de créditos não vencidos, não podendo o 

contribuinte ser considerado inadimplente; em curso de cobrança executiva em que 

tenha se efetivado a penhora, estando a extinção do crédito de certa forma garantida, 

não tendo o Fisco interesse em denegar a certidão ou cuja exigibilidade esteja suspensa, 

em alguma das hipóteses a que alude o art. 151 do CTN: moratória, depósito do 

montante integral, recursos e reclamações nos termos das leis regulamentadoras do 

processo administrativo tributário federal (Decreto no 70.235/72, no plano federal), 

concessão de liminar em mandado de segurança ou antecipação de tutela em qualquer 

outro tipo de ação e o parcelamento. A certidão positiva de débito (CPD), por seu turno, 

registra a existência de pendências do contribuinte em relação ao Fisco, seja de 

obrigações principais ou acessórias.     

 

Na forma da Instrução Normativa RFB no 734, de 02 de maio de 2007, a 

regularidade fiscal caracteriza-se pela não existência de pendências cadastrais e débitos 

em nome do sujeito passivo, bem como pela não omissão quanto às obrigações 

acessórias, seguindo as orientações do art.113 do CTN. Assim, uma vez preenchidos 

tais requisitos, a certidão de regularidade – negativa ou positiva com efeito de negativa 

– deve ser expedida pela Administração Fazendária nos termos do requerimento, sem 

margem para especulações.  
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Leandro Paulsen (2008, p.1262) registra que a extração de certidões não se 

compadece com especulações e presunções, exigindo um fato ou ato devidamente 

anotado ou registrado. As três esferas de poder (federal, estadual e municipal) adotaram 

a certidão negativa como prova de quitação dos tributos, “representando um poder-

dever do Estado”. (HARADA, 2008, p.522). Aliomar Baleeiro registra que: 

 
O fornecimento da certidão negativa, obedecidos os requisitos da lei, é 
obrigatório, no prazo estabelecido de 10 dias pelo art.205. Qualquer pessoa, 
que tenha interesse legítimo, poderá requerê-la, não apenas os contribuintes, 
mais ainda os sucessores, os adquirentes, os terceiros responsáveis pelo 
pagamente do tributo. A resistência ao fornecimento de e a omissão da 
autoridade administrativa configuram abuso de autoridade e são ofensas a 
direitos e garantias constitucionalmente assegurados, como o direito de 
petição e representação junto aos órgãos públicos. (BALEEIRO, 2008, 
p.1022).  

 
A nova conjuntura da Administração Fazendária Federal começou a ser 

delineada pela Medida Provisória no 258, de 21 de julho de 2005, apelidada de “MP da 

Super-receita”, a qual não foi votada pelo Congresso Nacional e perdeu sua eficácia em  

18 de novembro de 2005 (art. 62, §§ 3º e 7º da Constituição Federal), por falta de 

quorum para a votação no Senado Federal (estavam presentes 33 senadores, quando 

eram necessários 41, no mínimo, para que a matéria fosse examinada). Previa a fusão da 

Secretaria da Receita Federal com a área de arrecadação e fiscalização da Previdência 

Social, a Secretaria de Receita Previdenciária. Em cumprimento ao disposto no art. 62, 

§ 3º da CF/88, em 19 de novembro de 2005, foi editado o Decreto no 5.586, dispondo 

sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Secretaria da Receita 

Previdenciária e alterando o Decreto 3.048/99.   

 

Com a Lei 11.457, de 16 de março de 2007, foi criada a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), uma união administrativa entre a Receita Federal e a 

Previdência Social. A principal intenção do Governo Federal foi aumentar sua própria 

receita com a diminuição dos gastos, materializando e positivando modificações de 

proporções significativas no Sistema Tributário Nacional. Em termos práticos, a Super-

receita unificou 111 delegacias que trabalham com fiscalização, atendimento e 

arrecadação de tributos.  

 

Assim, a competência que antes era do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, fica centralizada no Ministério da Fazenda e o cumprimento das principais 
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obrigações principais e acessórias inerentes à Secretaria da Receita Previdenciária e 

Secretaria da Receita Federal estão a cargo de um só órgão: a Receita Federal do Brasil.    

 

Quando o contribuinte entra com um requerimento perante a Administração 

Fazendária Federal solicitando a expedição de certidão de regularidade fiscal, este deve 

ser atendido nos termos em que formulou o pedido (art. 205, parágrafo único CTN). Se 

for positiva, deve ainda a autoridade indicar detalhadamente os créditos tributários que a 

Fazenda Pública reputa existentes, sendo os mesmos vencidos, exigíveis e não pagos. 

Essa exigência se coaduna com a moderna processualização da atividade administrativa, 

que tem como foco a preocupação com a disciplina e democratização dos 

procedimentos formadores da vontade administrativa e não apenas o ato administrativo 

final. Nesse sentido, Hugo de Brito Machado registra que:  

 
Se há dúvida, [a certidão] não será expedida. Não pode a autoridade alterar os 
termos do pedido, vale dizer, não pode expedir a certidão em termos 
diferentes daqueles constantes no requerimento respectivo. Ressalte-se que a 
certidão só pode ser validamente recusada se houver crédito constituído 
contra o interessado. O fato de haver descumprido uma obrigação tributária, 
principal ou acessória, não é motivo suficiente para a recusa, a menos que já 
tenha sido feito o lançamento correspondente.  (MACHADO, 2005, p.261). 

 
Esta postura tem como principal meta fazer uma releitura da orientação clássica 

de que a característica basilar da Administração Pública é a auto-executoriedade dos 

seus atos, promovendo “uma progressiva aproximação entre Administração e cidadãos 

da sociedade civil, em que inúmeros grupos sociais colaboram na identificação do 

interesse público.” (MEDAUAR, 2008, p.32). Nesse diapasão, Gilson Wessler Michels 

assevera que:  

 
De tal sorte, o cidadão tem hoje não apenas a garantia de acesso ao Poder 
Judiciário, nos casos em que um ato administrativo já formalizado afronte um 
direito seu como também tem a possibilidade de, previamente à formalização 
deste ato, manifestar-se, concreta e producentemente, quanto ao seu conteúdo 
junto à Administração. Tal quadro representa uma importante medida de 
economia processual – pela possibilidade de que os atos permeados de vícios 
ou arbitrariedades sejam saneados ou extirpados antes de que se constituam 
formalmente, e não apenas depois, no âmbito do Poder Judiciário –, mas, 
mais do que isto, constitui-se em medida de resguardo das garantias 
individuais – dado que, assim, preserva-se o direito do cidadão de não ver 
formulada contra si, pretensão em relação a qual não pôde opor suas razões, 
no âmbito do ´devido processo legal´. (2008, on line). 
 

Com a complexidade dos procedimentos, o acréscimo de novos intervenientes e 

a necessidade de definição de suas responsabilidades, os ritos sofisticaram-se e, em 
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muitos casos, a defesa técnica é fundamental e a superação dos limites de alguns dos 

princípios historicamente atribuídos pela doutrina ao procedimento administrativo é 

inevitável. Nesse contexto, o formalismo acaba se impondo em face da crescente 

sofisticação de grande parte dos ritos e de seus efeitos práticos.   

 

O fornecimento de certidões de regularidade fiscal também foi afetado pelo 

novo sistema e normatizado pelos seguintes atos infralegais: o Decreto no 6.106/07, já 

com a redação determinada pelo Decreto no 6.420/08, o qual instituiu um novo modelo 

de certidão de regularidade fiscal; a Instrução Normativa no 734/07, tratando sobre a 

emissão de certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional quanto aos 

tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Instrução 

Normativa 735/07, que dispõe sobre a prova de regularidade fiscal do imóvel rural e a 

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/07.  

 

O Decreto no 6.106/07, de 30 de abril de 2007, a Portaria Conjunta PGFN/RFB 

no 03/07 e a Instrução Normativa no  734, ambas de 02 maio de 2007, dispõem sobre a 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, com conteúdos semelhantes. Pela 

sistemática descrita nesses diplomas normativos, existem atualmente duas espécies de 

certidões: a certidão específica e a certidão conjunta.  

 

A primeira será emitida pela Secretaria da RFB, não sendo de responsabilidade 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e atesta a situação do sujeito 

passivo quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b, c do parágrafo único 

do art. 11 da lei 8.212/91; contribuições instituídas a título de substituições; 

contribuições devidas, por lei, a terceiros e contribuições inscritas como dívida ativa do 

INSS (Decreto RFB nº 6.106/07). A segunda será emitida pela RFB e PGFN com 

informações da situação do sujeito passivo quanto aos demais tributos federais e à 

dívida ativa da União, obedecidos exatamente os procedimentos até o presente momento 

empregados e sob as modalidades “certidão conjunta negativa”, “certidão conjunta 

positiva com efeitos de negativa” e “certidão conjunta positiva” (Instrução Normativa 

RFB nº 734/07).  
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2 AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO 
CONTRIBUINTE EM FACE DA COMPROVAÇÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL 
 

O que se está a discutir na verdade não é o direito de certidão propriamente dito, 

mas sim a privação de direitos fundamentais àquele que efetivamente não tem direito à 

certidão, seja negativa ou positiva com efeito de negativa ou ainda que possui o direito à 

expedição destes documentos oficiais assegurado mediante ordens judiciais que são 

ignoradas pelas autoridades fazendárias. Há decisões reafirmando a convicção do 

Supremo Tribunal Federal de que o fisco não pode atrapalhar o funcionamento das 

empresas e demais atividades dos contribuintes pessoas físicas em nome da arrecadação, 

v.g. verifique-se a declaração de inconstitucionalidade da lei 11.033/04 que acabou com 

a necessidade de apresentação de certidão para o levantamento de precatórios.  

 

Veja-se o caso das empresas, que devem estar preparadas para confrontar-se 

com um sistema burocrático praticamente paralelo à legislação tributária, formado por 

instruções normativas, portarias e decretos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e PGFN, além do desencontro de informações que diariamente surpreende os 

contribuintes e a complexidade das estruturas da Administração Pública Fiscal. Ruben 

de Azevedo Quaresma bem sintetiza esse contexto: 

 
O sistema tributário nacional, com todas as deficiências que se lhe apontam, 
montou-se com vistas à fixação da fórmula ideal do bom relacionamento 
entre o fisco e o cidadão-contribuinte, de molde a que ambos, em paz, 
cumpram seus respectivos deveres, dentro das regras da exação – este se 
adequando às suas obrigações principais e acessórias; aquele exigindo o 
cumprimento da legislação tributária dentro dos limites legais e 
regulamentares vigentes. Contudo, os contribuintes e os servidores 
fazendários atuam dentro de um vasto panorama que envolve outros 
protagonistas. São os legisladores, a quem cabe a instituição de leis 
conformadoras da tributação; os promotores de justiça, responsáveis pela 
emissão das denúncias, em casos de crime contra a ordem tributária; os 
julgadores administrativos, de primeira e segunda instâncias; os procuradores 
do Estado, responsáveis pelas cobranças judiciais; as gerencias fiscais, que 
desenvolvem os planejamentos e programas de fiscalização; os governantes, 
que nomeiam os gestores das ações fiscais; os contadores, que realizam a 
escrituração das operações tributárias; os advogados que atuam em defesa 
dos contribuintes autuados; os executivos, que promovem a administração 
empresarial. Mergulhados nesse terreno, impõe-se que os servidores 
fazendários e os contribuintes assumam uma instrumentalização mais ágil 
sobre suas funções e responsabilidades públicas diante dos quadros de 
injustiça fiscal. (QUARESMA, 2008, p.415).  
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A Constituição e a legislação infraconstitucional enumeram uma série de 

direitos que estão condicionados à apresentação das citadas certidões. Seguem alguns 

exemplos: contratação com o Poder Público e participação em licitações (art. 195, § 3º 

CF, art. 193 CTN c/c art. 47, I, a da lei 8.212/91 e art. 29 da lei 8.666/93); recebimento 

de benefícios creditício e fiscais (art. 195, § 3º CF c/c art. 47, I, a da lei 8.212/91); 

alienação ou oneração de bens imóveis (art. 47, I, b da Lei 8.212/91); alienação de bem 

móvel de valor superior a R$ 20. 696,09 (art. 47, I, c da lei 8.212/91); registro ou 

arquivamento no órgão próprio de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma 

individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação, exceto se for 

microempresa (art. 47, I, d da lei 8.212/91 c/c art. 1o, III da lei 7.711/88); transferência 

do controle de sociedades de responsabilidade limitada (art. 47, I, d da lei 8.212/91); 

operação de empréstimos ou financiamentos junto à instituição financeira oficial; 

contratação de operação financeira com recursos do FGTS e também os captados 

através de caderneta de poupança (art. 27, b da lei 8.036/90 c/c art. 10, incisos I e II da 

lei 8.870/94); extinção das obrigações do falido (art. 191 CTN); condicionamento da 

emissão da certidão negativa à apresentação de garantia (art. 47, § 8º da lei 8.212/91); 

em alguns estados a legislação do ICMS exige fiança para a inscrição no cadastro dos 

contribuintes; a exigência de certidões de regularidade para impressão de blocos de 

notas fiscais ou aquisição de equipamentos emissores de cupons fiscais2; à empresa em 

débito com a Seguridade Social é proibida a distribuição bonificação ou dividendo para 

os acionistas, dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou 

membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda a título de adiantamento (art. 52, 

incisos I e II da lei 8.212/91 c/c o art. 32 da lei 4.357/64); o Poder Municipal está 

impedido de conceder alvará de construção ou o “habite-se” para uma residência sem 

que o interessado prove a matricula da obra nos arquivos da Previdência Social, bem 

como a regularidade do pagamento das contribuições da respectiva área (art. 50 da lei 

8.212/91); foi reconhecido pelo STF a ausência de direito do contribuinte em obter a 

restituição do ICMS pago antecipadamente por meio de substituição tributária “para 

frente” (art. 150, § 7º CF/88) na hipótese em que o fato gerador ocorrer com preço 

inferior ao previsto na pauta de valores fixada pelas autoridades fazendárias; o art. 1.026 

do Código de Processo Civil c/c o art. 192 do CTN prevêem que o juiz julgará por 

sentença a partilha depois da juntada aos autos da certidão ou informação negativa de 

                                                
2 Cf. STF, Recurso Extraordinário no 374.981/RS 
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dívida com a Fazenda Pública; o art. 1º, § 2º da lei 7.433/85 determina que o tabelião 

consignará no ato notarial a apresentação de documento comprobatório do pagamento 

do imposto de transmissão inter vivos, as certidões fiscais; o art. 15 da lei 11.196/05 

condiciona a adesão ao RECAP (Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 

Empresas Exportadoras) à comprovação de regularidade fiscal da pessoa jurídica em 

relação aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil; as 

pendências fiscais também impedem a empresa de aderir ao “Supersimples”, já que a lei 

complementar 123/06, em seu art. 17, V, não permite que empresas sem regularidade 

fiscal possam ingressar neste regime tributário; a apresentação de certidões de 

regularidade é um dos pré-requisitos para a realização dos atos de concentração a que 

alude lei 8.884/94 (fusão, cisão, incorporação, incorporação às avessas, redução de 

capital, transferência do controle de quotas); ao contribuinte inadimplente é vedado ter 

acesso a operações de crédito com recursos públicos, incentivos fiscais ou financeiros e 

o registro no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal 

(CADIN) será suspenso quando a exigibilidade do crédito questionado, nos termos da 

lei 10.522/02; existe presunção de fraude constante no art. 185 do CTN para os sujeitos 

passivos em débito com a Fazenda Pública; a concessão ou reconhecimento de qualquer 

benefício ou incentivo fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela 

Secretaria da Receita Federal é condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa 

física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais pelo art. 60 da lei 

9.069/95; o art. 9° do Decreto 5.139/04 prevê que é vedada a transferência dos recursos 

financeiros para as entidades beneficiadas com os recursos descentralizados pelo 

Comitê Olímpico Brasileiro - COB e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB, em 

situação irregular perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; ao 

regulamentar a lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o 

Decreto 5.773/06, em seu art. 15, inciso I, alíneas d e e, determina que o Ministério da 

Educação (MEC) exija a comprovação de tributos nas esferas federal, estadual, 

municipal e distrital, incluindo-se a arrecadação da Seguridade Social e do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o pedido de credenciamento das 

instituições de ensino e para a transferência ou alteração da mantença (art. 25, § 5º do 

Decreto 5.773/06); o art. 2º, inciso II do Decreto-lei no 1.593/77 prevê o cancelamento 

do registro especial que é necessário para o funcionamento de empresas tabagistas 

quando ocorrer o não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, 
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relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal.  O rol 

é meramente exemplificativo.  

 

Aproveita-se o ensejo para destacar – já considerando uma evolução 

jurisprudencial na temática ora discutida – a declaração de inconstitucionalidade do art. 

19 da lei 11.033/04 pela ADI no 3.453, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, que previa a necessidade de apresentação de certidões de 

regularidade fiscal em juízo para o recebimento de precatórios. Nesta esteira, também 

foi o que aconteceu com o art. 1º, incisos I, III e IV, e §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 7.711/88, 

explicitando-se ainda o reconhecimento da revogação do inciso II do mesmo art. 1º da 

referida lei pela Lei nº 8.666/93, por meio das ADI’s 173-6 / Medida Cautelar e 394-1, a 

primeira promovida pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI e a segunda, pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tais restrições, de um modo 

geral, violam o art. 170 da Constituição Federal, que afirma ser “a ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]”. São enumerados os 

seguintes princípios, de observância obrigatória, no desempenho da atividade 

econômica: soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre 

concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente; redução das 

desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego e tratamento favorecido para 

as empresas de pequeno porte.  

 

Sobre o assunto, Hugo de Brito Machado (In: MACHADO, 2007, p. 337) 

assevera que a liberdade de exercício da atividade econômica deve ser exercida 

independentemente da autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único, CF), 

não estando, de nenhum modo, condicionada ao pagamento regular dos tributos, pois 

não existe na Constituição norma impondo tal condição e não é razoável admitir-se 

esteja implícita ressalvada tal magnitude. Se fosse considerada tal condição, qual seja, o 

pagamento regular dos tributos para o exercício da atividade econômica, firma-se a 

absoluta necessidade de instrumento jurídico para a cobrança dos créditos tributários, o 

que não se compadece com a existência ação de execução fiscal, instrumento jurídico 

processual específico para esse fim. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça sobre a matéria: 
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ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA 
EMISSÃO DE TALONÁRIO DE NOTAS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 
547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. 
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. 
 
1. O Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em 
débito de tributos a autorização para impressão de documentos fiscais, 
necessários ao livre exercício das suas atividades (artigo 170, parágrafo 
único, da Carta Magna). 
2. A sanção que por via oblíqua objetive o pagamento de tributo, gerando a 
restrição ao direito de livre comércio, é coibida pelos Tribunais Superiores 
através de inúmeros verbetes sumulares, a saber: a) "é inadmissível a 
interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de 
tributo" (Súmula n.º 70/STF); b) "é inadmissível a apreensão de mercadorias 
como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula n.º 323/STF); c) 
"não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 
profissionais" (Súmula n.º 547/STF); e d) "É ilegal condicionar a renovação 
da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 
notificado" (Súmula n.º 127/STJ). 
3. É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional 
do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que 
este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de 
representar hipótese da auto-tutela, medida excepcional ante o 
monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz. 
4. Recurso especial conhecido e provido.  
(STJ – REsp. 793.331 – DJU 01/03/2007)  

 
A nova hermenêutica constitucional tem o papel de reorientar a interpretação da 

lei - e da própria constituição - para que ocorra uma maior adequação possível ao 

contexto social e econômico. De nada adianta, para a efetivação dos direitos 

fundamentais dos contribuintes, a previsão de exigências legais relacionadas à 

comprovação de regularidade fiscal que, muitas vezes, são impossíveis de serem 

implementadas por razões fáticas e jurídicas. Deve-se afastar a aplicação literal dos 

textos legais e partir para uma análise mais próxima da realidade circundante, conforme 

sugestão de Ruben de Azevedo Quaresma: 

 
Também se argüirão direitos fundamentais do cidadão. E nesse quadro se 
verá o juiz diante de temas tributários que transcendem a mera relação 
exatorial e resvalam por entre princípios constitucionais cuja importância se 
sobrepõe à necessidade de arrecadação do erário. Cada caso é um caso, dir-
se-ia vulgarmente. E emergirão temas concretos, trazidos a esse tipo de 
consideração, quando se deverá valer do (seguinte) juízo da equilibrada 
ponderação de elementos lógico-sistemáticos e teleológicos que integram a 
moderna metodologia hermenêutica das normas jurídicas. Mormente agora, 
que a doutrina vive a fase do pós-positivismo ou Estado principiológico. 
(QUARESMA, 2008, p.379). 
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Somente a título de exemplo, Toshio Mukai (2003, p.523-525) criticou a decisão 

proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 

Especial no 138.745/RS, sob a relatoria do Ministro Franciulli Netto, em que figurava 

como recorrente o Estado do Rio Grande do Sul e como recorrido o Machado, Meyer, 

Sendacz e Opice Advogados. Tratava-se da participação do escritório de advocacia 

recorrido em um consórcio em licitação promovida pela Secretaria de Estado de 

Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul, tendo sido inabilibitado no 

certame por ter desatendido à comprovação de qualificação técnica e à prova de 

regularidade fiscal perante a fazenda estadual por parte de duas integrantes do 

consórcio.  

 

Antes de chegar ao STJ, o caso foi submetido à apreciação do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, que concedeu a segurança requestada, sob o fundamento 

de que a exigência de registro dos atestados é somente para obras e serviços de 

engenharia e a atividade desempenhada pelas empresas consorciadas não se sujeitavam 

à cobrança de tributos estaduais. Portanto, incabíveis tais exigências.   

 
RECURSO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
SERVIÇO DE CONSULTORIA. ARTIGOS 29 E 30, DA LEI 8.666/93. 
CERTIFICAÇÃO DOS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
PROVA DE REGULARIDADE FISCAL JUNTO À FAZENDA 
ESTADUAL. 
 
A Lei de Licitações determina que deverá ser comprovada a aptidão para o 
desempenho das atividades objeto da licitação (artigo 30, inciso II), por meio 
de "atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pelas entidades profissionais competentes (...)" (art. 
30, § 1o)."Dispositivos do ordenamento jurídico, ainda que não previstos no 
edital - o edital não tem como reproduzir todas as normas positivas vigentes - 
devem ser observados pela Administração e pelo particular, os quais se 
aplicam à licitação indubitavelmente" (Luís Carlos Alcoforado, "Licitação e 
Contrato Administrativo", 2ª edição, Brasília Jurídica, p. 45). A Lei 8.666/93 
exige prova de regularidade fiscal perante as todas as fazendas, Federal, 
Estadual e Municipal, independentemente da atividade do licitante. 
Recurso especial provido. (RE 138.745 – Rel. Min. Fanciulli Netto – DJU 
25/06/2001) 

 
Não é bem assim. Quer-se demonstrar como os Tribunais – principalmente os 

Superiores – fazem análises cegas dos institutos jurídicos, sem atentar para uma 

interpretação mais adequada, seja pelo acúmulo de processos, seja por julgamentos 

precipitados. No que pertine à comprovação de regularidade fiscal, esta somente é 

exigida, na forma do art. 29 da lei 8.666/93, mediante a inscrição no cadastro de 

contribuintes, estadual ou municipal, conforme o ramo da atividade e compatível com o 
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objeto contratual. In casu, se tratava de duas empresas que não eram contribuintes de 

ICMS ou qualquer outro tributo estadual e, portanto, não estariam sujeitas a apresentar 

certidões negativas desta Fazenda. Incorreu em equívoco ainda o Eminente Relator 

quando afirmou ser de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a impugnação da exigência de 

regularidade fiscal (art. 41, § 1º da lei 8.666/93), quando na verdade deveriam ser 2 

(dois), na dicção do art. 41, § 2º da lei 8.666/93, valendo ressaltar que este prazo 

somente se destina à Administração Pública. Para Toshio Mukai: 

 
Ora, existe na moderna hermenêutica jurídica um método de interpretação do 
Direito que não pode jamais ser posto de lado pelo operador do direito, que é 
o método sistemático, segundo o qual uma norma jamais pode ser 
interpretada isoladamente do contexto em que se situa. (MUKAI, 2003, 
p.525).   
 
 

A legislação dita os caminhos a serem seguidos. Não se deve viver no mundo 

dos ideais. Um país assolado por desigualdades sociais, instabilidade econômica – 

interna e externa – elevada carga tributária, principalmente no tocante à atividade 

empresarial, não deve ter um poder legislativo blindado para esses aspectos. As 

exigências de comprovação de regularidade fiscal como condição para o exercício de 

alguns direitos fundamentais dos contribuintes se mostram muito distante da realidade 

brasileira. O Supremo Tribunal Federal já sinaliza que seguirá esta orientação.  

 

Somente a título de exemplo, apresentar-se-á um caso de sanções políticas 

praticadas contra a empresa fabricante de cigarros American Virginia, a qual teve seu 

registro especial – condição indispensável para o seu funcionamento – suspenso pela 

ausência de regularidade fiscal:  

 

A fabricante de cigarros “American Virginia Indústria e Comércio, Importação e 

Exportação de Tabacos Ltda”, de propriedade de Luiz Antônio Duarte Ferreira, 

conhecido como “Luizinho cai-cai”, foi personagem de uma clara situação envolvendo 

as chamadas sanções políticas. Esta empresa teve o seu registro especial cancelado pelo 

não pagamento do Imposto sobre Produtos Indistrializados - IPI (condição necessária 

para a produção de cigarros), segundo os ditames do Decreto-lei no 1.593/77, e o não 

pagamento dos tributos administrados pela Receita Federal constitui hipótese de 

cancelamento deste registro especial, a que alude o art. 2º, inciso II, do referido diploma 

normativo. Durante o processo fiscal, a Receita Federal concedeu a American Virginia o 
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prazo de dez dias para regularização de sua situação tributária, ou seja, o pagamento de 

todos os débitos existentes. 

 

A empresa ingressou com uma medida cautelar em primeiro grau (Processo no 

2007.51.10.002658-1 – 1ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal – Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro) para assegurar o seu direito ao livre-exercício da atividade 

econômica, alegando que o Estado estaria aplicando uma sanção política, ou seja, 

impondo ao contribuinte este constrangimento como forma de coagi-la ao pagamento de 

tributo, o que é vedado pela Constituição Federal e por entendimentos já sumulados do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.  

 

Questionou-se também, na oportunidade, a constitucionalidade do Decreto-Lei 

no 1.593/77, sob o argumento de que não teria sido recepcionado pela CF/88 por 

implicar em uma manifesta sanção política. A medida cautelar foi concedida e, depois 

de ajuizada a ação principal, foi prolatada sentença favorável à empresa. A União 

apelou, obtendo provimento do recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

(Processo no 2007.02.01.009971-8).  

 

Novamente, a empresa ingressou com ação cautelar, agora perante o Supremo 

Tribunal Federal (AC no 1.657/RJ) para obter efeito suspensivo ao seu Recurso 

Extraordinário no 550.769 , de modo a impedir a paralisação de suas atividades. Mas 

não obteve o êxito esperado. Pelo deferimento da medida cautelar, votaram os Ministros 

Joaquim Barbosa (relator), Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. 

Pelo indeferimento, os Ministros Gilmar Mendes, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, 

Carlos Britto, Cezar Pelluso, Carmen Lúcia e Ellen Gracie.  

 

O embate se deu pela colisão entre os princípios constitucionais da livre-

iniciativa e da livre-concorrência, buscando, de um lado, evitar a utilização de sanções 

políticas para coagir o particular a pagar seus débitos tributários, ao alvedrio das 

vedações já expostas, destacando-se para este caso a Súmula no 70 do STF e, de outro, 

conferir vantagem injusta à empresa que não paga tributos, responsáveis por grande 

parte do preço do cigarro. 
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Os magistrados devem perscrutar todos os meios admitidos em Direito, 

confrontá-los e, após uma reflexão contextualizada, apresentar uma solução passível de 

implementação. Deve-se censurar a restrição hermenêutica frente às eventualidades 

sombrias da legislação, haja vista que o entendimento consubstanciado nos textos legais 

precisa seguir a inteligência contida no conjunto de leis vinculadas à tessitura social, 

política e econômica para reconstruir os ditames legais. Prega-se, desta feita, a 

realização da justiça fiscal sem olvidar a justiça social.  

 

 

CONCLUSÃO 
  

O conteúdo valorativo da Constituição implica dever negativo do Estado em não 

tocar certas esferas da subjetividade do cidadão, como tem a responsabilidade de 

implementar ações positivas visando à concretização de valores constitucionalmente 

albergados. Considerando-se que essas práticas se fazem sem qualquer tipo de reação 

social efetiva, cumpre indagar se não seria produto de fatores estruturais da vida 

jurídica, compreendendo a cumplicidade do Poder Legislativo em atender, sempre, 

encomendas governamentais. Vale salientar também a insensibilidade do Poder 

Judiciário, propenso a homenagear o mero interesse fazendário como se fosse interesse 

público. Seu papel deveria ser tornar a Constituição socialmente efetiva.  

 

Não é tarefa fácil definir um critério que, em termos gerais, seja aplicável para 

distinguir quando é ou não válida a exigência de certidões de situação fiscal do 

contribuinte como condição para o exercício de direitos fundamentais, mas, diante do 

que foi exposto neste estudo, resta claro que a melhor saída é a análise do direito 

afetado pela exigência. 

 

A atividade tributária proveniente do Estado Fiscal é limitada pelos dispositivos 

que estão inseridos na Constituição Federal de 1988, oportunidade em que se destacam 

os direitos fundamentais dos contribuintes e os princípios tributários aplicáveis. Trata-se 

da constitucionalização do Direito Tributário. O dever de pagar tributos é uma realidade 

inconteste, haja vista ser este o principal meio de financiamento estatal. 
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Assim, fica evidenciada a prevalência dos direitos fundamentais do contribuinte 

sobre os interesses de arrecadação, os quais decorrem do Direito positivado, uma vez 

que as finalidades da cobrança de tributos são a eqüidade a justiça fiscal, o 

desenvolvimento econômico, a estabilização interna da economia pelo combate ao 

desemprego e à inflação, o fortalecimento da federação e a eficácia administrativa que 

representa a realização das demais finalidades, e não o aumento de arrecadação 

incondicionado.  
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