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Resumo: Nesse trabalho analisa-se a validade, vigência e eficá-
cia do art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02. O objetivo é abordar 
que, mesmo sendo tal norma posterior àquela do art. 185-A do 
Código Tributário brasileiro (CTN), ambas conviviam (até a so-
brevinda de decisão com efeitos erga omnes em sentido contrá-
rio) no sistema de direito positivo – uma vez que o comando 
legislativo previsto no CTN não foi revogado – ainda que sejam 
conflitantes quanto à cobrança do crédito tributário. A divergên-
cia traduz-se da seguinte forma: embora o CTN imponha que a 
indisponibilidade dos bens do contribuinte seja ato promovido 
pelo Poder Judiciário, a nova norma, por seu turno, dispensa a 
necessidade de decisão judicial prévia, permitindo que a indis-
ponibilidade dos bens possa decorrer de ato unilateral da fazenda 
após a inscrição em dívida ativa. Por meio de revisão bibliográ-
fica qualitativa e análise de dados colhidos em repositórios de 
precedentes, notadamente, da ADI 5.886, pretende-se interpretar 
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o conflito de normas existentes e o papel do aplicador em eleger, 
entre os critérios de solução de conflitos, qual das normas deverá 
prevalecer.  
 
Palavras-Chave: Direito Tributário; Norma jurídica; Crédito tri-
butário; Indisponibilidade administrativa.   
 
THE LESSENING OF JURISDICTION IN TAX COLLEC-
TION AND THE ARTICLE 185-A OF THE NATIONAL TAX 
CODE 
 
Abstract: The present article aims to analyzes the validity, 
chronological term and effectiveness of the article 20-B, §3 of 
Law No. 10.522/02. The objective is to address that, even though 
such a rule is subsequent to that of article 185-A of the National 
Tax Code, both coexisted (until the outcome of a decision with 
erga omnes effects in the opposite direction) in the system of 
positive law - since the legislative command determined the Na-
tional Tax Code was not revoked - even though they are con-
flicting in regard to tax withholding. The alleged divergence 
consists in the fact that: although the National Tax Code estab-
lishes that the freezing of the taxpayer's assets is an act promoted 
by the Judiciary, the new rule, in turn, dispenses the need  of a 
court decision, allowing it to be determined by a unilateral act of 
the Tax authorities after the Tax Liability Debt registration. 
Through a qualitative bibliographic review and analysis of data 
collected in repositories of precedents, notably from Direct Un-
constitutionality Writ 5.886, this work intends to interpret the 
conflict of existing norms and the role of their enforcer in defin-
ing which one should prevail. At this core, in such specific cases 
there will be a problematic scenario, in which the mentioned rul-
ing, although considered invalid by the Supreme Court, will con-
tinue to produce its effects (also unconstitutional, such is the rule 
that bases it) until there is a second speech act determining that 
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the assets previously froze, by virtue of the declaration of un-
constitutionality by the Supreme Court, are no longer available. 
 
Keywords: Tax Law. Legal Norm. Tax credit. Administrative 
Asset Freezing. 
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INTRODUÇÃO 
 

m janeiro de 2018 foi publicada a Lei nº 13.606, 
que instituiu o programa de regularização tributá-
ria rural e inseriu os artigos 20-B, 20-C, 20-D e 
20-E na Lei nº 10.522/02, que dispõe sobre o Ca-
dastro Informativo dos créditos não quitados de 

órgãos e entidades federais. 
No art. 20-B, o parágrafo 3º estabelece que a Fazenda 

Pública, no caso de o contribuinte não pagar o tributo após ser 
notificado, poderá: (i) promover a inserção do débito nos ca-
dastros de proteção ao crédito, como Cadin, Serasa, SPC, etc.; 
e (ii) averbar a certidão de dívida ativa (CDA) nos órgãos de 
registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tor-
nando-os indisponíveis. 

O Código Tributário Nacional em seu art. 185-A deter-
mina, no entanto, que cabe ao juiz o direito de determinar a in-
disponibilidade de bens e direitos do contribuinte, após ser com-
provado o exaurimento de diligências em busca de bens penho-
ráveis por parte da Fazenda Pública. 

A questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, 

E
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no contexto do julgamento da ADI 5.886 DF, que concluiu: pela 
validade da regra de averbação; e, contrariamente, pela invali-
dade da indisponibilidade por meio da técnica de declaração de 
inconstitucionalidade sem redução de texto. 

O tema a respeito da indisponibilidade dos bens do con-
tribuinte frente a um crédito tributário é questão muito debatida, 
tanto na seara doutrinária como nos Tribunais Superiores.  

O primeiro questionamento à luz do art. 185-A do CTN 
é se a Fazenda Pública poderia, com base no Código de Processo 
Civil, requerer a indisponibilidade dos bens do contribuinte na 
primeira oportunidade em que citado o executado, dentro do 
prazo de cinco dias para pagar ou garantir o juízo, nada fizesse.  

O Superior Tribunal de Justiça em reiteradas decisões 
concluiu que a indisponibilidade dos bens do contribuinte só po-
deria ocorrer se preenchidos os seguintes requisitos: (i) citação 
do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento 
de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não fossem 
encontrados bens penhoráveis. As decisões aplicaram a literali-
dade do art. 185-A do CTN. 

E para dirimir quaisquer dúvidas que poderiam, porven-
tura, surgir, no dia 15 de dezembro de 2015, foi publicado o 
enunciado de súmula nº 560 do STJ: A decretação da indisponi-
bilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pres-
supõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhorá-
veis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de 
constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos 
registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou 
Detran. 

Ocorre que com a publicação da Lei nº 13.606/18, que 
inseriu o art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02, esse suporte físico 
prevê que indisponibilidade dos bens do contribuinte possa ocor-
rer logo após a inscrição em dívida ativa, quando este, devida-
mente cientificado, não realizar o pagamento dentro do supraci-
tado prazo de cinco dias.  
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Tanto o art. 185-A do CTN como o art. 20-B, §3º da Lei 
10.522/02 tratam sobre a indisponibilidade dos bens do contri-
buinte, porém cada signo com lapso temporal distinto. Enquanto 
o CTN observa o devido processo legal, com ampla defesa e di-
reito ao contraditório para o contribuinte, determinando a indis-
ponibilidade de seus bens e direitos tão somente após o exauri-
mento das diligências em busca de bens penhoráveis, a Lei nº 
10.522/02, alterada pela Lei nº 13.606/18, permite a indisponi-
bilidade de bens e direitos sem intervenção do Poder Judiciário, 
sendo ato unilateral da autoridade administrativa. 

Tendo em vista a existência no ordenamento jurídico pá-
trio de duas regras sobre o mesmo assunto, porém, cada uma em 
sentido distinto, necessário verificar qual delas deverá prevale-
cer frente a um caso individual e concreto. 

 

1 A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E O PROCEDIMENTO DE 
COBRANÇA DO CRÉDITO 

 
Para compreender a problemática instaurada pela exis-

tência das duas regras que tratam sobre a consequência do não 
pagamento do tributo devido, importante, primeiramente, acla-
rar alguns aspectos a respeito da obrigação tributária, bem como 
das etapas que serão percorridas para a satisfação do crédito tri-
butário.  

Em suma, é a partir da Constituição Federal que se ins-
taura o processo de positivação da obrigação tributária, isso por-
que é ela o veículo normativo que contém as regras inaugurais 
que prescrevem sobre a competência legislativa e tributária, de 
modo a autorizar a ação tributária do Estado. 

Nesse sentido, é José Souto Maior Borges (2015, p. 150) 
quem nos fornece elementos para compreender as diretrizes pa-
rametrizadas pela Carta Magna a respeito da obrigação tributária, 
que são refletidas na positivação deste instituto pelas demais dis-
posições normativas, como o CTN: 

O conceito de obrigação tributária é extraído pela exegese do 
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direito positivo, normas obrigacionais tributárias. Está definida 
a obrigação tributária principal, em contraposição à obrigação 
tributária acessória, no art. 113, § 1°, do CTN, em cujos termos 
a obrigação tributária reveste um conteúdo determinado: ela 
tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade pecu-
niária. Essa determinação material, contudo, é apenas um dos 
conteúdos possíveis das obrigações e está circunscrita ao campo 
restrito das normas gerais de direito tributário, editadas com ful-
cro na CF, art. 146. 

Frente à obrigação tributária instaurada, o direito subje-
tivo do credor da dívida de exigi-la estrutura-se no crédito tribu-
tário que será constituído por meio do lançamento tributário. 
Destarte, uma vez constituído o crédito tributário, esse poderá ser 
exigido pelo sujeito ativo, haja vista que a obrigação se torna lí-
quida e certa (tem-se aqui o meio da relação jurídico-tributária). 
Assim, o sujeito passivo deverá pagar o crédito, sob pena de so-
frer os efeitos de mora.  

Agora, se o devedor se mantiver inerte frente à notifica-
ção do lançamento, ou ainda, não lograr êxito em eventual im-
pugnação administrativa ou judicial do crédito constituído, o 
fisco deverá cobrá-lo judicialmente, por meio de execução fis-
cal, através da qual, para além de um procedimento de cobrança, 
oportunizará ao sujeito passivo sua defesa, em respeito aos prin-
cípios do devido processo legal, contraditório, dentre outros que 
serão analisados no presente estudo. 

Para instruir a ação de cobrança do fisco na esfera judi-
cial será necessário a emissão de um título executivo, que é a 
CDA (certidão em dívida ativa). O artigo 202 do CTN estabelece 
que o termo de inscrição em dívida ativa autenticado pela auto-
ridade competente deverá indicar obrigatoriamente: i) o nome 
do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, 
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de ou-
tros; ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora 
acrescidos; iii) a origem e a natureza do crédito, mencionada es-
pecificamente a disposição da lei em que seja fundado; iv) a data 
em que foi inscrita; v) sendo caso, o número do processo 
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administrativo de que se originar o crédito.  
Reflete Aliomar Baleeiro (2010, p. 1.007), nesse sentido, 

que: 
Uma das peculiaridades do Direito Fiscal consiste no privilégio 
que tem o Fisco de criar seus próprios títulos e instrumentos de 
crédito, ao passo que, no Direito Comum, o credor executa o 
devedor por meio de título em que este reconhece a certeza e 
liquidez do débito. 

Como se pode verificar, a inscrição em dívida ativa se 
trata de um ato da autoridade administrativa que será elaborado, 
segundo as suas próprias conclusões, como um resultado da sua 
leitura e interpretação do direito posto, sem qualquer interferên-
cia do sujeito passivo. 

Após a devida inscrição e, consequentemente, lavrado o 
título executivo, o fisco poderá ajuizar a execução fiscal, a qual, 
uma vez instaurada, possibilitará ao o sujeito passivo o exercício 
do seu direito de defesa, incluindo a submissão, ao crivo do Po-
der Judiciário, das suas fundadas dúvidas sobre a constituição do 
crédito executado. 

Nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, o juiz realizará 
o despacho de citação do contribuinte (ora executado) para que, 
no prazo de cinco dias, pague a quantia exigida pelo exequente 
ou apresente garantia de juízo. O sujeito, então, poderá nomear 
bens próprios ou de terceiros, realizar o depósito do valor exi-
gido, apresentar carta fiança bancaria ou seguro garantia. 

Se o contribuinte não pagar e não apresentar garantia ao 
juízo, a fazenda pública poderá requerer a nomeação de penhora 
sobre qualquer bem do executado, conforme determina o art. 10 
da Lei nº 6.830/80. 

E diante a redação do art. 185-A do CTN:  
Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 
pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não fo-
rem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indis-
ponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades 
que promovem registros de transferência de bens, 
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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 or-
dem judicial. 

A ordem sequencial até aqui apresentada é referendada 
pela Lei nº 6.830/80 e o Código Tributário Nacional e garantem 
ao contribuinte direitos e garantias tutelados pela Constituição 
Federal.  

O art. 5º, XXII da CF garante o direito de propriedade 
que deverá atender a sua função social (art. 5º, XXIII da CF/88), 
que, embora autorize a privação de seus bens, há de ser obser-
vado o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF/88), as-
segurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV da 
CF/88), bem como da previsão contida no art. 185-A do Código 
Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar Federal nº 
118/2005, que estabelece na hipótese de o devedor tributário, 
devidamente citado no processo de execução fiscal, não pagar 
nem apresentar bens à penhora, a determinação, pelo juiz, da in-
disponibilidade de seus bens e direitos.  

Sobre o tema, Edvaldo Brito (2015, p. 50), ao elucidar 
sobre o “Estatuto do Contribuinte”, leciona que tais garantias vi-
sam: 

Instituir para o particular uma garantia de que o acesso ao seu 
patrimônio, pela via da tributação, será feita com respeito, ao 
qual se vinculam todos os entes políticos e administrativos do 
Estado e, por isso, eles se constituem em prerrogativas dos par-
ticulares na categoria dos direitos subjetivos públicos e, assim, 
são oponíveis erga omnes, são invocáveis, pois, perante e con-
tra o legislador, o juiz ou a autoridade administrativa estreita-
mente vinculados na sua aplicação.  

Com o advento da Lei nº 13.606/2018 que, por força do 
art. 25, acrescentou os arts. 20-B, 20-C, 20-D e 20-E à Lei 
10.522/02, as garantias acima mencionadas foram tolhidas, ao 
passo que o novo diploma legal possibilita unilateralmente a Fa-
zenda Pública, aos devedores de tributos federais inscritos em 
dívida ativa e não pagos no prazo de cinco dias a contar da 
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notificação ao contribuinte, averbar a Certidão de Dívida Ativa 
(CDA) nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto 
ou penhora, tornando-os indisponíveis, vejamos:  

Art. 25.  A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vi-
gorar acrescida dos seguintes arts. 20-B, 20-C, 20-D e 20-E: 
Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o deve-
dor será notificado para, em até cinco dias, efetuar o pagamento 
do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa 
e demais encargos nela indicados. 
§ 1º A notificação será expedida por via eletrônica ou postal 
para o endereço do devedor e será considerada entregue depois 
de decorridos quinze dias da respectiva expedição. 
§ 2º Presume-se válida a notificação expedida para o endereço 
informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública. 
§ 3º Não pago o débito no prazo fixado no caput deste ar-

tigo, a Fazenda Pública poderá: 
I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que ope-
ram bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos 
serviços de proteção ao crédito e congêneres; e 
II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dí-

vida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos 

a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. 
Art. 20-C.  A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá 
condicionar o ajuizamento de execuções fiscais à verificação 
de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos deve-
dores ou corresponsáveis, desde que úteis à satisfação integral 
ou parcial dos débitos a serem executados. 
Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional definir os limites, critérios e parâmetros para o 

ajuizamento da ação de que trata o caput deste artigo, ob-
servados os critérios de racionalidade, economicidade e efici-
ência. 
Art. 20-D.  (VETADO). 
Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará 
atos complementares para o fiel cumprimento do disposto nos 
arts. 20-B, 20-C e 20-D desta Lei. (grifou-se) 

Diante da lei mais recente, que estabelece a possibilidade 
de tornar indisponível os bens do contribuinte sem a devida tu-
tela jurisdicional e por ato unilateral da autoridade administra-
tiva, o que parece violar os preceitos fundamentais da 
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Constituição Federal e o art. 185-A do CTN – que determina que 
a indisponibilidade dos bens só será possível por ato do juiz e 
após comprovação de exaurimento de todas as tentativas reali-
zadas pela fazenda para tentar encontrar bens penhoráveis do 
executado – questiona-se: i) a nova lei é válida? ii) a nova lei 
tem vigência e eficácia? iii) sendo positiva as duas primeiras per-
guntas, há conflito de normas? iv) a nova lei revogou o art. 185-
A do CTN? v) em caso negativo da última pergunta, qual norma 
deve prevalecer no ordenamento jurídico?  

Entretanto, com o julgamento da ADI nº 5886, pelo Su-
premo Tribunal Federal, o panorama de análise das normas men-
cionadas supra alterou-se substancialmente, conforme há de se 
ver mais adiante. 

 
2 DA VALIDADE DA NORMA JURÍDICA 

 
A validade da norma é questão controvertida na doutrina 

e assume diversos termos a depender do campo analisado.  
No plano da Sociologia Jurídica, por exemplo, a validade 

de uma norma ou mesmo de todo um ordenamento jurídico quer 
significar que o direito posto foi admitido pela sociedade a que 
diz respeito, ou ainda, a comunidade se comporta segundo os 
seus comandos. Na verdade, nesse sentido, parece-nos que a va-
lidade se confunde com a eficácia normativa que será abordada 
no próximo item. 

No campo da Teoria Jurídica, Marcos Bernardes de Me-
llo (2019c, p. 40) elucida que validade é: “qualificação que se 
atribui a atos jurídicos, inclusive de natureza legislativa, que são 
conformes com o direito daquela comunidade, especificamente, 
não contendo qualquer mácula que os torne defeituosos”. 

O autor supracitado conclui que, no plano de validade, 
há referência à parte do mundo jurídico em que se apura a exis-
tência ou inexistência de déficit nos elementos nucleares do su-
porte fático dos atos jurídicos que influem na sua perfeição, 
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implicando serem válidos ou inválidos (MELLO, 2019c, p. 41). 
Gregório Robles Morchón (2015, p. 279) compreende 

que a norma válida sob o plano filosófico é a que tem compati-
bilidade com padrões religiosos e morais, já sob o ponto de vista 
sociológico, a norma jurídica válida é a aceita socialmente ou 
aplicada pelos tribunais e, por fim, sob o aspecto jurídico, a 
norma jurídica válida é a que existe sobre certo fundamento ju-
rídico. 

Para Paulo de Barros Carvalho (2019, p. 112), norma ju-
rídica válida é aquela inserida no sistema por órgão legitimado 
a produzi-la para esse fim e por essa razão mantém relação de 
pertencialidade com o sistema.  

É intuitivo crer que a validade se confunde com a existência, 
de sorte que afirmar que uma norma existe implica reconhecer 
sua validade, em face de determinado sistema jurídico. Do que 
se pode inferir: ou a norma existe, está no sistema e é, portanto, 
válida, ou não existe como norma jurídica. Sempre que o juiz 
deixa de aplicar uma norma, por entende-la inconstitucional, 
opinando por outra para ele mais adequada às diretrizes do or-
denamento, nem por isso a regra preterida passa a inexistir, per-
manecendo válida e pronta para ser aplicada em outra oportu-
nidade. 

Tácio Lacerda Gama, (2011, p. 323) ao tratar sobre a va-
lidade da norma jurídica, pontua que há dois pontos de vista dis-
tintos sobre o sistema jurídico: o de quem analisa para descrever 
e outro de quem prescreve normas, disciplinando condutas. 

Para o autor supracitado, aquele que observa o sistema 
poderá tecer proposições sobre a compatibilidade ou incompati-
bilidade das normas produzidas, mas como sua linguagem não é 
prescritiva, não é relevante juridicamente. O participante, por 
outro lado, tem competência para apreciar a adequação das nor-
mas às regras que lhe fundamentam e está autorizado, pelo sis-
tema, a constituir juridicamente a invalidade, caso haja a incom-
patibilidade que lhe fundamente. 

Aplicando a referida lógica às situações ora analisadas, 
sabe-se que a Lei nº 13.606/18, ao acrescentar o art. 20-B, §3º à 
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Lei nº 10.522/02, tratou sobre a cobrança de crédito tributário, 
notadamente, estabelecendo a possibilidade da própria autori-
dade administrativa, de forma unilateral, tornar indisponível os 
bens do contribuinte. 

Pode-se, por um lado, até arguir-se a observância ao art. 
146, III, da Constituição Federal, uma vez que este prevê a ne-
cessidade de lei complementar para tratar sobre as normas gerais 
de direito tributário, havendo ainda, na alínea “b” desse disposi-
tivo, a menção expressa ao “crédito tributário”. 

Em razão do dispositivo acima mencionado, seguindo as 
lições de Tácio Lacerda Gama, ora indicadas, muitos observa-
dores poderiam afirmar que o enunciado do art. 20-B, §3º da Lei 
nº 10.522/02 é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, 
pois, como trata sobre crédito tributário, deveria tal alteração le-
gislativa ser introduzida apenas por meio de lei complementar. 

Todavia, defende-se, à luz dos ensinamentos de Paulo de 
Barros Carvalho (2019, p. 233-234), que, mesmo na condição de 
mero observador, a interpretação do art. 146, III, da Constituição 
Federal – que se refere as normas gerais de direito tributário – 
deve ser analisada a luz dos incisos I e II do mesmo dispositivo. 

Em outras palavras, deve-se compreender que as normas 
gerais de direito tributário a serem reservadas à disciplina por lei 
complementar são (i) aquelas que dispõem sobre conflitos de 
competência tributária e (ii) as que regulam as limitações cons-
titucionais ao poder de tributar, sob pena de submetermos à lei 
complementar toda a matéria de direito tributário e ignorar a au-
tonomia dos entes federados, bem como o princípio da isonomia 
das pessoas políticas de direito constitucional interno. 

Nesse sentido, transcreve-se os ensinamentos do supra-
citado autor (CARVALHO, 2019, p. 233-234): 

Em poucas palavras, preceituou o legislador constitucional que 
toda a matéria da legislação tributária está contida no âmbito 
de competência da lei complementar. Aquilo que não cair na 
vala explícita da sua “especialidade” caberá, certamente, no 
domínio da implicitude de sua “generalidade”. Que assunto 
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poderia escapar de poderes tão amplos? Eis aí o aplicador do 
direito novamente atônito! Pensará: como é excêntrico o legis-
lador da Constituição! Demora-se por delinear, pleno de cuida-
dos, as faixas de competência da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios e, de entremeio, torna tudo 
aquilo supérfluo, na medida em que põe nas mãos do legislador 
complementar a iniciativa de regrar os mesmos assuntos, fa-
zendo-o pelo gênero ou por algumas espécies que lhe aprouve 
consignar, esquecendo-se de que as eleitas, como as demais es-
pécies, estão contidas no conjunto que representa o gênero.  

No entanto, em uma análise jurisprudencial, sabe-se que 
a interpretação utilizada pelo Supremo Tribunal Federal é pela 
análise isolada do art. 146, III da Constituição Federal e suas 
alíneas.  

Ou seja, a Excelsa Corte compreende que as normas ge-
rais têm papel próprio e função concretizadora do direito tribu-
tário, conclusão que se extrai ao analisar o posicionamento por 
ela adotado ao julgar os REs nº 556.664, 559.882, 560.626, 
559.943 – resultando na publicação do Enunciado de Súmula 
Vinculante nº 8 – em que se discutia se o prazo decadencial e 
prescricional das contribuições sociais poderia ser de 10 anos 
(ao invés da regra geral de 05 anos prevista no CTN), conforme 
estabelecia os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91. 

Nos julgados acima mencionados, o Supremo Tribunal 
Federal defendeu que as normas relativas à decadência, prescri-
ção, obrigação e crédito tributário, tanto sob a Constituição de 
67/69 quanto sob a égide da atual Constituição, são normas ge-
rais de direito tributário e que, portanto, estão disciplinadas à re-
serva de lei complementar.  

A Corte justifica seu entendimento para preservar a força 
normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea em 
âmbito nacional, de modo que a interpretação divergente impli-
caria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribu-
intes em situação equivalente e à segurança jurídica. 

O STF, ao julgar a ADI nº 5886, porém concluiu – acer-
tadamente, nos termos ora sustentados – que o art. 20-B, §3º da 
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Lei nº 10.522/02 não tratou sobre elementos do crédito tributário 
em si, apenas instituiu uma nova garantia a esse, o que, portanto, 
dispensaria lei complementar. Além disso, a Corte ainda arguiu 
que tal linha é admitida pelo próprio CTN, à luz do seu art. 183, 
ao determinar que a enumeração das garantias tratadas pelo Có-
digo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressa-
mente previstas em lei. 

A Suprema Corte, deste modo, entendeu: i) que não há 
inconstitucionalidade formal dessa norma, ii) que a averbação é 
legítima, iii) mas que a indisponibilidade dos bens ilegítima, por 
compelir, coercitivamente, sob o ângulo político, o devedor ao 
adimplemento do débito existente, ao arrepio de princípios basi-
lares da Lei Maior, tais quais o devido processo legal, o livre 
exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, assim 
como o direito à propriedade. 

Nesse sentido, como um efeito do reconhecimento da in-
constitucionalidade material da norma em sede de Controle Con-
centrado (decisão dotada de eficácia erga omnes), do art. 20-B, 
§3º, II, da Lei nº 10.522/02 – especificamente no que se refere à 
indisponibilidade dos bens averbados – restou extinta do orde-
namento jurídico pátrio. É o que bem assenta José Afonso da 
Silva (2004, p. 60): 

(...) declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionali-
dade da lei se estende a todos os feitos em andamento, parali-
sando-os com o desfazimento dos efeitos das decisões neles 
proferidas no primeiro caso ou com a confirmação desses efei-
tos no segundo caso. Mas quer dizer também que o ato, dali por 
diante, vale na medida mesma da declaração proferida na ação 
declaratória de constitucionalidade, ou seja, é constitucional, 
sem possibilidade de qualquer outra declaração em contrário, 
ou inconstitucional, com o que se apaga de vez sua eficácia no 
ordenamento jurídico. 

Todavia, não se deve olvidar que já haviam relações ju-
rídico-tributárias firmadas anteriormente ao julgamento da ADI 
n° 5886, nas quais a indisponibilidade dos bens fora decretada 
com base na supracitada norma.  
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Diante de tal situação, poderia se valer o STF do art. 27 
da Lei n° 9.868/1999, cuja redação dispõe a respeito da modula-
ção dos efeitos da decisão que declarara a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo, fundamentando-se em segurança jurí-
dica ou excepcional interesse social. 

É verdade que, a partir das compreensões adotadas na 
Teoria Comunicacional do Direito, considera-se que melhor se-
ria se a Suprema Corte fizesse tal especificação de efeitos, reali-
zando, assim, um ato de fala (SEARLE, 1992). Como não o fez, 
depreende-se que incidiram os efeitos erga omnes mencionados 
supra, fazendo com que todos aqueles que sofreram o prejuízo 
da indisponibilidade de seus bens possam requerer que tal cons-
trição seja cessada com base no quanto julgado na ADI n° 5886. 

Neste cerne, em tais casos concretos existirá um cenário, 
no mínimo problemático, em que o dispositivo, embora consi-
derado inválido pelo STF, continuará a produzir seus efeitos 
(igualmente inconstitucionais, tal a norma que o lastreia) até que 
haja um segundo ato de fala determinando que os bens outrora 
indisponíveis, por força da norma inconstitucional, não mais o 
sejam. 

 
3 DA EFICÁCIA E VIGÊNCIA DA NORMA JURÍ-

DICA 
 
Continuando a análise dos atributos da norma jurídica, 

ainda cabe fazer uma breve análise do conflito normativo, à luz 
da Semiótica e da Teoria do Direito, existentes até o julgamento 
da ADI n° 5886, com base nos fundamentos a seguir expostos. 

Inicialmente, saliente-se que norma vigente é aquela que 
tem força para reger e produzir seus objetivos finais. A vigência 
é propriedade das regras jurídicas que estão prontas para propa-
gar seus efeitos, tão logo aconteçam, no mundo fáctico, os even-
tos que elas descrevem (CARVALHO, 2019, p. 14).  

A vigência não se confunde com a aplicação da norma, 
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uma vez que a incidência desta decorre de uma atuação humana 
frente ao caso particular, condicionada à correspondência deste 
último com os critérios abstratamente nela previstos. 

Destarte, pode existir norma vigente, mas que, por al-
guma razão, não foi aplicada, bem como, de igual modo, é pos-
sível que hajam normas que, embora aplicadas, não possuem vi-
gência. 

Uma norma vigente pode não ser aplicada, por: i) não 
ocorrer no mundo fáctico a prescrição normativa; ii) existir outra 
regra que impeça a sua incidência; ou ainda iii) a não aplicação 
da norma ao caso concreto e individual pelos Tribunais. 

Ademais, uma norma pode ser aplicada mesmo quando 
não mais esteja vigente, na hipótese prevista pelo Código Tribu-
tário Nacional, em seu art. 144, ao estabelecer que deve ser apli-
cada a norma vigente à época da ocorrência do fato gerador, 
ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

A norma prescrita pelo art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 
está vigente desde 2018, ou seja, apta a ser aplicada e irradiar 
seus efeitos. Após o julgamento da ADIN nº 5886, no entanto, 
que entendeu ser inconstitucional a indisponibilidade dos bens 
antes de decisão judicial que lhe autorize, o seu inciso II perdeu 
sua eficácia. 

Afirma-se que a norma é eficaz quando há a produção 
dos seus efeitos. Enquanto a vigência é a aptidão para produzir 
efeitos, a eficácia é a própria produção dos efeitos. Deste modo, 
há regras jurídicas que estão vigentes mas não tem eficácia, pois 
não produzem nenhum efeito, tanto na ordem do direito, como 
na ordem social, seja porque não incidem, seja porque não são 
cumpridas pelos destinatários. 

Paulo de Barros Carvalho (2015, p. 474-475), na linha de 
Tercio Sampaio Ferraz Jr., distingue três ângulos de análise da 
eficácia: i) eficácia técnica; ii) eficácia jurídica e iii) eficácia so-
cial. Sobre a primeira delas, o referido autor pontua que: 

Sob a rubrica de eficácia técnica vemos a condição que a regra 
de direito ostenta, no sentido de descrever acontecimentos que, 
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uma vez ocorridos no plano do real-social, tenham o condão de 
irradiar efeitos jurídicos, já removidos os obstáculos de ordem 
material que impediam tal propagação. 

Relembre-se que, por um lado, i) o art. 185-A do CTN 
prevê que a indisponibilidade dos bens do contribuinte só pode 
ser efetivada após decisão do juiz e desde que comprovado o 
exaurimento das diligências para encontrar bens penhoráveis do 
contribuinte e, por outro, ii) o art. 20-B, §3º, II, da Lei nº 
10.522/02 autoriza a indisponibilidade dos bens do sujeito pas-
sivo após este não realizar o pagamento do crédito inscrito em 
dívida ativa em cinco dias contados de sua notificação para fazê-
lo. 

Em atenção ao conteúdo de ambos os dispositivos, com-
preende-se que aquele da Lei nº 10.522/02 restaria obstaculizado 
pela regra prescrita no CTN, esta última em consonância com 
direitos e garantias constitucionais. Deste modo, defende-se que 
ela poderia impedir a aplicação do novo enunciado normativo, 
configurando, assim, a sua ineficácia técnica.  

Paulo de Barros Carvalho (2019, p. 112-113) enfatiza: 
Diremos ausente a eficácia técnica de uma norma (ineficácia 
técnico-sintática) quando o preceito normativo não puder juri-
dicizar o evento, inibindo-se o desencadeamento de seus efei-
tos, tudo (a) pela falta de outras regras de igual ou inferior hie-
rarquia, consoante sua escala hierárquica, ou, (b) pelo contrá-
rio, na hipótese de existir no ordenamento outra norma inibi-
dora de sua incidência. A ineficácia técnica será de caráter se-
mântico quando dificuldades de ordem material impeçam, ite-
rativamente, a configuração em linguagem competente assim 
do evento previsto, quanto dos efeitos para ela estipulados. Em 
ambos os casos, ineficácia técnico-sintática ou técnico-semân-
tica, as normas jurídicas são vigentes, os sucessos do mundo 
social nelas descritos se realizam, porém inocorrerá o 
fenômeno da juridicizaçao do acontecimento, bem como a pro-
pagação dos efeitos que lhe são peculiares. 

Ao analisar a ineficácia da norma, pode-se, ainda, ex-
plorá-la com auxílio de recursos da semiótica, sob os enfoques 
sintático, semântico e pragmático. Há a ineficácia técnica 
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sintática quando se percebe a inibição da produção dos efeitos 
normativos em decorrência de enlaces entre normas, ou a falta 
deles, quando pressupostos pelo sistema. No plano semântico há 
a existência de obstáculos de ordem material que se impõem à 
aplicação da linguagem jurídica. E quando ao plano pragmático, 
presença de barreiras impostas por aqueles que lidam com a lin-
guagem do direito (DE CARVALHO, 2016, p. 765).  

Com o julgamento da ADI 5886 pelo STF, considerando 
inconstitucional a indisponibilidade dos bens, nos termos do art. 
20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 – por ofensa direta aos preceitos 
constitucionais do devido processo legal e reserva de jurisdição, 
do contraditório e ampla defesa, do direito de propriedade, da 
livre iniciativa – pode-se afirmar que há ineficácia sintática e 
pragmática do inciso referido inciso II. 

Quanto à eficácia jurídica da norma Paulo de Barros Car-
valho (2015b, p. 474) referência: “Tomamos por eficácia jurí-
dica o próprio mecanismo lógico da incidência, o processo pelo 
qual, efetivando-se o fato previsto no antecedente, projetam-se 
os efeitos prescritos no consequente”.  

A eficácia jurídica está relacionada à ocorrência no plano 
fático da hipótese descrita pela norma, ou seja, a possibilidade 
de instaurar a relação jurídica frente à previsão normativa exis-
tente no ordenamento. Não se trata de atributo da norma, mas do 
fato nela previsto. Sob esse aspecto pode-se dizer que a norma 
que autoriza a indisponibilidade dos bens do contribuinte após a 
inscrição em dívida ativa tem eficácia jurídica. 

E para finalizar a análise de eficácia da norma, passa-se 
à eficácia social ou efetividade que está relacionada aos padrões 
de acatamento com que a comunidade responde aos mandamen-
tos de uma ordem jurídica historicamente dada (CARVALHO, 
2019, p. 113). 

O art. 20-B, §3º, II da Lei nº 10.522/02 ao deixar de ser 
aplicado ao caso concreto, por ter preferido o aplicador, valer-se 
do art. 185-A do CTN, inexistirá eficácia social àquele. 
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Assim, até a ADI 5886 ter sido julgada, o art. 20-B, §3º, 
II da Lei nº 10.522/02 se tratava uma regra válida, vigente; e que 
não deveria ser aplicada pela convicção firmada por pessoas 
competentes para fazerem incidir a linguagem do direito sobre a 
da facticidade social. 

Com o julgamento da ADI 5886, em não havendo modu-
lação dos seus efeitos, entende-se que a decisão do Supremo ex-
tingue o art. 20-B, §3º, II da Lei nº 10.522/02 do ordenamento 
jurídico pátrio, não podendo mais tal norma, de forma regular, 
produzir efeitos, fazendo com que, em tais termos, o mencio-
nado conflito normativo deixasse de existir. 

 
4 DA NÃO REVOGAÇÃO DO ART. 185-A DO CTN 

 
Com efeito, antes de haver a referida declaração de in-

constitucionalidade em sede de controle concentrado, muitos po-
deriam pensar que o art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 por ser 
posterior ao art. 185-A do CTN o teria revogado, em razão da 
regra Lex posterior derogat priori.  

Para melhor compreensão da linha de raciocínio que será 
conduzida nesse item, transcreve-se a redação dos dois disposi-
tivos mencionados: 

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devida-

mente 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 direi-

tos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio ele-
trônico, 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 atri-
buições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp nº 
118, de 2005) 
Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o deve-
dor será notificado para, em até cinco dias, efetuar o pagamento 
do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa 
e demais encargos nela indicados (Incluído pela Lei nº 13.606, 
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de 2018) 
§ 1o A notificação será expedida por via eletrônica ou postal 
para o endereço do devedor e será considerada entregue depois 
de decorridos quinze dias da respectiva expedição.  (Incluído 
pela Lei nº 13.606, de 2018) 
§ 2o Presume-se válida a notificação expedida para o endereço 
informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pú-
blica. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) 
§ 3o Não pago o débito no prazo fixado no caput deste ar-

tigo, a Fazenda Pública poderá:  (Incluído pela Lei nº 

13.606, de 2018) 

I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que 

operam bancos de dados e cadastros relativos a consumi-

dores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; 

e (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) 

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dí-

vida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos 

a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.  (Incluído 

pela Lei nº 13.606, de 2018) (grifou-se). 
Nitidamente, havia uma contradição entre os dois enun-

ciados-enunciados. Com a redação do art. 20-B, §3º da Lei nº 
10.522/02 a indisponibilidade dos bens do contribuinte passa a 
ser ato unilateral da Fazenda, anterior ao ajuizamento da execu-
ção fiscal enquanto que o art. 185-A do CTN só permite a indis-
ponibilidade por ato do juiz e após a comprovação por parte da 
fazenda do exaurimento das diligências para encontrar bens pe-
nhoráveis do contribuinte. 

O fato de existir o conflito normativo por si só não con-
figura a regra Lex posterior derogat priori. É necessário um ato 
de fala para que haja a revogação. Afinal, não é função da lei 
posterior revogar a lei anterior.  

A regra Lex posterior derogat priori poderá ser utilizada, 
assim como as regras Lex superior derogat inferiori e Lex spe-

cialis, para solucionar a contradição existente – uma vez que é 
possível a existência de tais contradições em um sistema, de-
vendo, frente a estas, haver uma solução (como será analisado 
no próximo item) – mas a revogação propriamente dita precisa 
de um ato de fala. 
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Lourival Vilanova (2010, p. 156-157) esclarece que o 
sistema de direito positivo é diferente do sistema científico, que 
segue a lei lógica de não-contradição. Por ser o sistema de direito 
positivo um sistema homogêneo de proposições prescritivas, 
“não pode conter necessariamente a lei lógica, que é teorética, 
ao lado das demais normas positivas”. Assim, pode-se converter 
as leis lógicas em normas, cabendo ao sujeito – juiz, legislador 
e/ou intérprete – suprimir a contradição entre normas do mesmo 
sistema positivo. 

O autor esclarece como as contradições podem ser supri-
midas no sistema do direito posto (VILANOVA, 2010, p. 156-
157): 

Agora, o que a experiência manifesta é a existência de contra-
dições entre as proposições normativas. Contradições entre 
normas de um mesmo nível, entre leis constitucionais, entre 
leis ordinárias, entre regulamentos e entre outros atos normati-
vos. Contradições só elimináveis pelo princípio extralógico da 
norma de nível mais elevado sobre a norma de nível inferior, 
ou pelo critério, também extralógico, da sucessão temporal 
(norma de mesmo nível revoga norma anteriormente ditada); 
da norma geral que admite a contraposição contraditória de 
uma norma especial, estatuindo para todos os casos compreen-
didos num conjunto, menos para alguns que se excetuam, mas 
que pertencem ao conjunto. 

Como dito alhures, não há como negar que em um sis-
tema de direito posto haverá contradições e que estas deverão 
ser solucionadas. Porém não se pode confundir os meios utiliza-
dos para solucionar conflitos com os meios revogatórios de lei.  

Assim, frise-se, sem que haja o ato da fala não há revo-
gação. No mesmo sentido, o art. 2º, §2º do Decreto-lei nº 
4.657/42, a chamada Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), estabelece: “A lei nova, que estabeleça dis-
posições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga 
nem modifica a lei anterior”. 

Como se pode observar, a LINDB prescreve que a lei es-
pecial não revoga lei geral e vice-versa. Não se valeu da regra 
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de solucionar conflitos para afirmar uma revogação que muitos 
insistem em afirmar ser existente, transformando a máxima Lex 

specialis derogat a lex superior em regra jurídica. 
Diferentemente ocorre no art. 2º, §1º do mesmo Decreto-

lei nº 4.657/42: 
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 
até que outra a modifique ou revogue. 
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

O enunciado desse dispositivo não pode ser aplicado de 
forma automática considerando o simples fato de uma lei poste-
rior sem qualquer ato de fala revogar a lei anterior. 

Tárek Moyses Moussallem (2011, p. 207-208) afirma: “a 

fórmula lex posterior derogat priori é uma verdadeira expressão 
sistematicamente enganadora”. O autor cita lição de Kelsen: 

(...) a natureza da revogação tem sido maculada pela fórmula 
adotada pela Jurisprudência Romana “lei posterior revoga lei 
anterior”. Essa sentença é enganadora porque ela cria a impres-
são de que a revogação é função de uma das duas normas con-
flitantes. Isso é errado, pois ambas as normas conflitantes se 
referem a certo comportamento, mas nenhuma delas faz refe-
rência à validade da outra. 

O art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02, introduzido pela Lei 
nº 13.606/18, pode ter até ter pretendido revogar o art. 185-A do 
CTN, pois estabeleceu a possibilidade de tornar indisponível os 
bens do contribuinte sem necessidade da atuação do Poder Judi-
ciário.  

O fato de existir a incompatibilidade de normas sobre a 
cobrança do crédito tributário em razão dos dispositivos acima 
mencionados em que um determina a necessidade da atuação ju-
diciária e outro apenas o ato unilateral da Fazenda, não trans-
forma o conflito de normas em revogação sem que haja regra no 
sistema prescrevendo-a.  

Como leciona Tárek Moyses Moussallem (2011, p. 211), 
“por mais que o legislador ‘queira’ revogar norma A ao editar 
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norma B incompatível com ela, a revogação não é função de uma 
das normas conflitantes, mas, sim, de uma terceira norma. O 
mesmo autor conclui (MOUSSALLEM, 2011, p. 212): 

A revogação (como efeito do ato de revogação) não decorre 
automática e infalivelmente do conflito de normas. É necessá-
ria a norma concreta que eleve o mero conflito de normas à 
categoria de fato jurídico a ensejar a revogação de uma das 
duas normas conflitantes de acordo como prescrito no sistema 
normativo. 

Ainda que o art. 2º, §1º da Lei de Introdução às normas 
de Direito Brasileiro estabeleça expressamente a revogação 
quando a lei posterior for incompatível com lei anterior, é neces-
sário um ato de fala nesse sentido.  

Assim sendo, o fato do art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 
ser posterior ao art. 185-A do CTN não significa dizer que have-
ria a revogação pela regra da lex posterior derogat priori, já que, 
antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não exis-
tia uma terceira norma que assim estabeleça. 

 Não obstante, esclareça-se que, de todo modo, o posici-
onamento do STF acabou por resolver a questão, haja vista que, 
com a extinção do art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 do ordena-
mento jurídico, não remanesce mais discussões quanto à even-
tual revogação. 

 
5 CRITÉRIOS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOR-
MAS 

 
Norberto Bobbio (2014, p. 93), ao tratar sobre conflito 

de normas, esclarece que haverá antinomias quando, em um 
mesmo sistema, existir o encontro de duas normas que não po-
dem ser ambas aplicadas, de modo que, para solucionar o incon-
veniente, será necessário a eliminação de uma delas. 

Hans Kelsen (1987, p. 228), em tom semelhante, afirma 
existir antinomia quando “uma norma determina uma certa con-
duta como devida e outra norma determina também como devida 
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uma outra conduta, inconciliável com aquela”. 
Neste sentido, considera-se a existência de nítida antino-

mia entre as disposições do art. 185-A do Código tributário Na-
cional e do art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 sobre a indisponi-
bilidade, tornando necessária, por essa razão, a busca dos crité-
rios admitidos pelo direito pátrio para solucioná-la. Estes são ba-
sicamente três: i) cronológico; ii) especialidade e iii) hierár-
quico. 

O critério cronológico, também conhecido de lex poste-

rior, esclarece que, entre duas normas incompatíveis, prevalece 
a norma posterior: lex posterior derogat priori.  

O critério da especialidade, lex specialis, determina que, 
em face de uma incompatibilidade entre uma norma geral e outra 
especial, prevalece a segunda: Lex specialis derogat generali.  

E o terceiro critério, hierárquico, também chamado de lex 

superior, é aquele pelo qual, entre duas normas incompatíveis, 
prevalece a hierarquicamente superior: Lex superior derogat in-

ferior.  
Ao analisar casos em concreto, em muitas vezes pode-se 

dizer que o conflito entre as normas não poderá ser solucionado 
por nenhuma das regras indicadas acima, ou, por outro lado, que 
existe mais de uma regra passível de aplicação.  

No presente estudo entende-se que se trata da segunda 
situação, isto é, tanto o critério cronológico como o critério hie-
rárquico podem ser utilizados na resolução da referida antino-
mia. 

É claro que, se o intérprete utilizar o critério cronológico, 
o art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 irá prevalecer sobre o art. 
185-A do CTN, porém verifica-se, como será abaixo detalhado, 
que há não só o fator hierárquico, mas também outros elementos 
que devem ser levados em consideração frente à situação real, a 
exemplo da predileção pela interpretação mais favorável, ou lex 
favorabilis derogat odiosa. Nesse ponto destaca-se as seguintes 
palavras de Norberto Bobbio (2014, p. 99): 

Em linha geral, caso se entenda por lex favorabilis aquela que 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________891_ 
 

 

concede uma liberdade (ou faculdade, ou direito subjetivo) e 
por lex odiosa aquela que impõe uma obrigação (seguida por 
uma ação), não há dúvida de que uma lex permissiva é favora-

bilis, e uma lex imperativa é odiosa. O cânone, por outro lado, 
é muito menos evidente do que possa parecer, pela simples ra-
zão de que a norma jurídica é bilateral, quer dizer, ao mesmo 
tempo atribui um direito a uma pessoa e impõe uma obrigação 
(positiva ou negativa) a outra, donde resulta que a interpretação 
a favor de um sujeito é ao mesmo tempo odiosa para o sujeito 
em relação jurídica com o primeiro, e vice-versa. Em outras 
palavras, se eu interpreto uma norma de maneira mais favorá-
vel para o devedor, fazendo prevalecer, em caso de ambigui-
dade ou de conflito, a interpretação que lhe reconhece um certo 
direito em lugar daquela que lhe imporia uma certa obrigação, 
minha interpretação é odiosa em relação ao credor. Daqui de-
riva a ambiguidade do cânone denunciado. O problema real, 
frente ao qual se encontra o intérprete, não é o de fazer preva-
lecer a normas permissiva sobre a imperativa ou vice-versa, 
mas sim o de qual dos dois sujeitos da relação jurídica é mais 
justo proteger, isto é, qual dos dois interesses em conflito é 
justo fazer prevalecer, mas nessa decisão a diferença formal 
entre as normas não lhe oferece a mínima ajuda. 

O critério hierárquico deve prevalecer sobre o critério 
cronológico. O referido autor ainda afirma que, se o cronológico 
prevalecesse sobre o hierárquico, o princípio da ordem hierár-
quica das normas seria em vão, na medida em que a norma su-
perior perderia o poder, que lhe é próprio, de não ser ab-rogada 
pelas normas inferiores (BOBBIO, 2014, p. 99).  

Ao considerar que o critério hierárquico prevalece, en-
tende-se que o art. 185-A do CTN deverá preponderar sobre o 
art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 quando o jurista se deparar 
com tal antinomia frente ao caso concreto.  

Ainda sobre a aplicação do critério hierárquico, há duas 
linhas que podem ser seguidas para concluir pela não aplicação 
do art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02.  

A primeira linha seria considerar que a lei complementar, 
pela corrente tricotômica – em que se sustenta que esta espécie 
legislativa tem as três funções mencionadas em cada inciso do 
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art. 146 da Constituição Federal – é hierarquicamente superior à 
lei ordinária, pois somente a primeira pode tratar sobre normas 
gerais de direito tributário. 

Charles William Mcnaughton (2011, p. 313) esclarece 
que o critério hierárquico, nesta linha, não é explicado pelo pro-
cedimento normativo envolvido. A hierarquia está na máxima 
veiculada pela Constituição de que é necessária lei complemen-
tar para tratar sobre normas gerais de direito tributário, logo 
trata-se de um requisito de validade da norma editada a partir da 
Constituição. Para melhor compreensão transcreve-se as lições 
do autor: 

O que garante a hierarquia é a máxima veiculada na Constitui-
ção, a de que determinadas normas cumprem a função de 
norma geral de direito tributário, ou seja, de que exercem a fun-
ção de se dirigir para a União – incluído, aí, o Congresso Na-
cional – e/ou Estados e/ou Municípios e/ou Distrito Federal, 
dirigindo-se, ora ao legislador, ora ao próprio Poder Adminis-
trativo, diretamente. 

Tárek Moysés Moussallem (2011, p. 174) entende que a 
lei complementar que trata sobre normas gerais de direito tribu-
tário é hierarquicamente superior às leis complementares e leis 
ordinárias em matéria tributária. Para o autor: 

Isso significa dizer que o Código Tributário Nacional figura 
como fundamento de validade das leis infraconstitucionais fe-
derais, estaduais e municipais em matéria tributária à medida 
que circunscreve o exercício da competência da União Federal, 
dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Por outra óptica, os enunciados-enunciados do Código Tribu-
tário Nacional impõe limites à veiculação de enunciados-enun-
ciados das leis tributárias no sistema normativo pátrio em todas 
as suas instancias (federal, estadual e municipal). 

Ao considerar que ambas normas conflitantes tratam so-
bre a cobrança do crédito tributário e o CTN foi recepcionado 
pelo sistema de direito positivo como lei complementar, os se-
guidores dessa corrente aplicariam o ar. 185-A do CTN e, por-
tanto, a indisponibilidade dos bens do contribuinte só poderia 
ocorrer por ato do Poder Judiciário. 
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Todavia, registre-se a nossa discordância em relação à 
aplicabilidade desta linha como fundamento lógico à resolução 
da antinomia supracitada, uma vez que, como já pormenorizado 
no tópico nº 2, o art. 146, III, deve ser aplicado em consonância 
com os seus incisos I e II, de modo que o art. 185-A não pode 
ser considerado uma norma geral em matéria de legislação tri-
butária e, por conseguinte, não pode atrair o requisito de previ-
são em lei complementar. 

A segunda linha a ser seguida é compreender pelo ma-
nejo do critério hierárquico partindo-se de que a Constituição 
Federal é hierarquicamente superior aos demais veículos intro-
dutores de enunciados-enunciados.  

Em outras palavras, todas as demais normas, diante da 
necessária observância dos preceitos constitucionais, não podem 
ilegitimamente violar as garantias por ela salvaguardadas, a 
exemplo do direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII da 
CF/88), que deverá atender a sua função social (art. 5º, inciso 
XXIII da CF/88).  

Do mesmo modo, embora exista a autorização constitu-
cional da privação de bens, esta sempre deverá ocorrer em obe-
diência ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF/88), 
assegurados o contraditório e a ampla defesa (sendo este, inclu-
sive, um dos fundamentos do sustentados pelo STF, ao declarar 
a inconstitucionalidade do art. 20-B, §3º, II da Lei nº 10.522/02). 

O art. 185-A do CTN, ao determinar que, na cobrança do 
crédito tributário, a indisponibilidade dos bens será ato determi-
nado pelo juiz, após verificado exaurimento de todas diligências 
com o intuito de localizar bens penhoráveis, tem seu enunciado-
enunciado produzido como fundamento de validade na Consti-
tuição Federal e por essa razão deve prevalecer em face do refe-
rido conflito. 

É dizer, agiu bem o STF ao julgar a ADI 5886, valendo-
se do critério hierárquico e extinguido o art. 20-B, §3º, II da Lei 
nº 10.522/02 do ordenamento pátrio, de modo ser inaceitável a 
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indisponibilidade dos bens do contribuinte por ato unilateral da 
fazenda, por ofensa expressa aos preceitos constitucionais do de-
vido processo legal e reserva de jurisdição, do contraditório e 
ampla defesa, do direito de propriedade e da livre iniciativa. 

 
6 DO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI N.º 5.881, 5.886, 
5.890, 5.925, 5.931 E 5.932 

 
Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal veio 

a julgar a ADI 5886, oriunda do DF, sob a relatoria do Min. 
Marco Aurélio Mello e redação para acórdão pelo Min. Roberto 
Barroso. Atendendo proposta do relator, procedeu-se ao julga-
mento conjunto das demais ADIs que, em proporção e enfoques, 
interagiam com a temática.  

Ao fim dos intensos debates, a ação foi julgada parcial-
mente procedente, em uma apertada divergência. Pela procedên-
cia, manifestaram-se os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin 
e Ricardo Lewandowski; pela improcedência, os ministros Dias 
Toffoli, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Cármen Lúcia; 
pela parcial procedência, os ministros Roberto Barroso, Gilmar 
Mendes, Luiz Fux (Presidente) e Nunes Marques.  

Registre-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 5.886, foi proposta pela Associação brasileira de atacadistas 
e distribuidores de produtos industrializados – ABAD, tendo por 
finalidade o reconhecimento da invalidade das normas insculpi-
das nos 20-B, §3º, II, e 20-E da Lei nº 10.522/2002, com a reda-
ção dada pela Lei nº 13.606/2018, conforme já mencionado.  

Superada a questão sobre a inconstitucionalidade formal, 
calcada na desnecessidade de lei de espécie complementar, nos 
termos do art. 146, III, “a”, da CF, tratou-se materialmente da 
discussão, distinguindo-se a averbação e a indisponibilidade. 
Desse modo, foi afirmada a inconstitucionalidade material, sem 
redução de texto, da expressão “tornando-os indisponíveis”.  

Os efeitos práticos da decisão consistem i) na 
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convalidação da medida de averbação, enquanto marco indica-
tivo da presunção de má-fé dos sujeitos ativo e passivo nas rela-
ções jurídicas de alienação e oneração dos bens daquele notifi-
cado da inserção de dados em Certidão de Dívida Ativa; ii) po-
rém ressalva o direito de alienar o bem, admitindo a possibili-
dade de que porção do produto da venda ou da oneração se preste 
à quitação do crédito tributário.  

O deslinde do tema, como se observa, muito embora te-
nha compreendido o conflito entre a redação dada pela Lei nº 
13.606/2018 à Lei nº 10.522/2002 e o Código Tributário Nacio-
nal, isso se deu – metodologicamente – sob a chave de leitura da 
Constituição, notadamente quanto ao disposto nos princípios do 
devido processo e da reserva legal. 

O argumento da “desjudicialização” da cobrança é tra-
zido pela Fazenda Nacional, à ordem de clamor por efetividade 
do Sistema Constitucional Tributário, bem como em nome da 
tutela do crédito e da eficiência.  

Segundo observado, o STF, embora tenha mantido a pos-
sibilidade de desjudicialização da cobrança (nos moldes em que 
sempre ocorrera), ressalvou, no entanto, a constrição de indispo-
nibilidade, que representaria a desjudicialização da execução. 
Desse modo, a averbação surte o efeito de ônus incidente sobre 
o bem, mas não surte o efeito de hipoteca, penhor ou de penhora 
“por antecipação”.  

Assim considerou o Min. Roberto Barroso, por identifi-
car que, além da medida cautelar fiscal, a administração tributá-
ria dispõe de outros meios hábeis a evitar a frustração das exe-
cuções fiscais.  

A decisão vem em reflexo a uma sequência de preceden-
tes: a ADI 5.135, que versou sobre a validade do protesto da 
CDA, e o REsp 1.141.990, no qual se dispôs sobre a presunção 
absoluta de fraude à execução na alienação de bem superveni-
ente à inscrição em dívida ativa.  

Se, por um lado, o protesto da dívida obsta o acesso a 
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crédito em instituições financeiras e não financeiras, por outro, 
a repercussão prática da averbação, que não gera indisponibili-
dade, não limita a venda, constitui a presunção absoluta de 
fraude e deixa às claras a reversibilidade. Além disso, em relação 
às onerações, estas sempre dependerão dos critérios do credor 
fiduciário.  

Outrossim, salta aos olhos a magnitude da dívida sufici-
ente a gerar a averbação e a proporção desta, em relação ao bem 
gravado. A delicada questão passou ao largo da apreciação e isso 
enseja a necessidade da continuidade dos debates.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tanto o art. 185-A do CTN como o art. 20-B, §3º da Lei 

10.522/02 tratam sobre a cobrança do crédito tributário. O CTN 
observa o devido processo legal, a ampla defesa e o direito ao 
contraditório para o contribuinte, determinando a indisponibili-
dade de seus bens e direitos tão somente após o exaurimento das 
diligências em busca de bens penhoráveis, por outro lado, a Lei 
nº 10.522/02, alterada pela Lei nº 13.606/18, permite a indispo-
nibilidade de bens e direitos sem intervenção do Poder Judiciá-
rio, sendo ato unilateral da autoridade administrativa. 

O fato do art. 20-B, §3º da Lei nº 10.522/02 ser posterior 
ao art. 185-A do CTN não significa dizer que houve a revogação 
pela regra da lex posterior derogat priori, não existindo, até o 
julgamento da ADI 5886, uma terceira norma que assim estabe-
leça. Neste cenário, cabendo ao aplicador, frente ao caso em con-
creto, dirimir o conflito das normas pelos critérios admitidos no 
sistema de direito positivo. 

Na solução dos conflitos das normas supracitadas com-
preende-se que o critério hierárquico prevalece sobre o critério 
cronológico. De mais a mais, ao aplicar a regra hierárquica, há 
duas linhas que poderiam ser seguidas e conduziriam o aplicador 
a acatar o art. 185-A do CTN.  
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A primeira considera que a matéria disciplinada está con-
tida na expressão “normas gerais de direito tributário”, sendo, 
portanto, constitucionalmente reservada à lei complementar. As-
sim, por tal vinculação decorrer de previsão constante no texto 
constitucional, o seu fundamento de validade estaria amparado 
em uma norma de hierarquia superior, que é a Constituição Fe-
deral.  

Por outro lado, a segunda lastreia-se no fato de o direito 
de propriedade, a ampla defesa e o direito de contraditório serem 
garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, deste 
modo, sendo hierarquicamente superior a todos os demais atos 
normativos. 

Outrossim, as normas inferiores contribuem para deter-
minar elementos das normas superiores e, por essa razão, não 
podem ser aplicadas sem observar o texto constitucional. Neste 
sentido, o fato de a Constituição garantir o direito de proprie-
dade, a ampla defesa e o contraditório conduz à aplicação do art. 
185-A do CTN, justamente, por essa norma inferior estar de 
acordo com a que lhe é hierarquicamente superior. 

O recente julgamento das ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 
5.925, 5.931 e 5.932 privilegiou as duas demandas pragmáticas 
possíveis: por um lado, constituiu a presunção absoluta de má-
fé nas alienações e onerações ulteriores à averbação; por outro, 
não impediu a alienação e a oneração; ao passo em que passou 
ao largo da proporção da dívida em relação ao valor do bem al-
cançado pela averbação, assunto que suscitará importantes de-
bates daqui para frente.  
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