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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PRE VIA

INFORMAçAO PREVIA N2121/99

1 -OBJETO

Projeto de Lei n 2 265/99, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o Estado

a efetuar a cessão onerosa de direitos creditórios representados por crédito tributário

formalizado e parcelado, inscrito ou nao em dIvida ativa, além de modificar a legislacao

tributária.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/4/99.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - 0 projeto tern corno finalidade propiciar ao Estado, mediante cessão de créditos

tributários, a antecipação de receitas que seriam auferidas nos proximos anos a medida que

fossem vencendo cada uma das parcelas referentes aos créditos tributários cedidos.

Tern, como principal mérito, a percepçao de que tais créditos constituem importante

ativo do Estado e que poderiam, ao menos em tese, ser inseridos em operaçôes de caráter

financeiro, como a de que trata a proposição.

A idéia de ceder créditos tributários como meio de antecipar recursos já havia sido

adotada no Governo do Presidente Collor de Mello, através da Medida ProvisOria n° 169,

posteriormente reeditada sob o n° 178, sem que nenhuma das duas chegasse a ser

convertida em lei. Faltam, assim, elementos para que se possa prever corn major segurança

a receptividade do meio jurIdico em geral e do Poder Judiciário, em especial, a operaçao.

2.2 - Da operação
A proposiçao estabelece que a cessão de créditos tributários terá caráter oneroso e

será efetuada mediante processo licitatório. E estabelecido como preco da operacão o valor
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nominal dos créditos, reduzido em funcao do prazo de parcelamento e do risco de

inadimplência dos contribuintes responsaveis por aqueles créditos, estimado por profissional

ou empresa de notória especializaçao nessa atividade. A proposicão estabelece, ainda, que

a aplicaçao do redutor não poderá implicar exclusão de montante superior ao somatOrio das

multas integrantes do crédito.

E definido, ainda, que a cessão de créditos não modifica a sua natureza, as

condicöes do parcelamento (valor das parcelas e a data de vencimento), as regras relativas

a sua desistência e de restauraçao de multas que tenham sido reduzidas. Veda-se, também,

que a cessão de créditos cause qualquer onus para o contribuinte devedor.

Prevê-se que a cessão de créditos implicará a transferência da titularidade do créditd

ao cessionário, e que ela será resolvida, relativamente aquele crédito, no caso de

descumprimento pelo contribuinte das regras previstas para o parcelamento (não pagamento

de três parcelas, por exemplo) ou pela ocorrência dos fatos descritos no art. 8 1 do projeto de

lei.

Economicamente, a questão essencial a se analisar reside no valor a ser obtido no

processo licitatOrio pela cessão dos créditos tributários, que deve variar em funçao do valor

nominal dos créditos, da situacao econômico-financeira dos contribuintes devedores e dos

prazos de pagamento estabelecidos. Pode-se supor que o valor obtido na cessào dos

créditos seja reduzido em algum grau, tendo em vista o caráter pioneiro da operacâo e a

inexistOncia de uma jurisprudência consolidada sobre os diversos aspectos jurfdico

envolvidos, o que conferiria major seguranca aos particulares envolvjdos e ao proprio

Estado.

Nesse sentido, deve-se observar que a operação envolve determjnado risco,

representado pela possibilidade de que predomine entendimento segundo o qual a cessão

de créditos ocasiona a perda de sua natureza tributária. Nessa hipótese, o Estado poderia

vjr a ter dificuldades para cobrar os crédjtos antes cedjdos, por não mais poderem aqueles

créditos embasar processos de execucão fiscal.

2.3 - Da cessibilidade dos créditos tributários
Outra questao a se djscutjr em relaçao a esta proposicao envolve a propria

juridicidade da cessão de crédjtos tributários. Kiyoshi Harada, em artigo publicado na

Revjsta de Direito Municipal, p.129, marco/96, defende que tais créditos não seriam
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cessIveis, por se constituIrem em instituto de direito püblico, resultante do exercIcio do poder

tributário conferido as entidades polIticas da Federacao brasileira.

o autor afirma ainda que o crédito tributário seria imantado pelo caráter de

indisponibilidade e que sua cessão implicaria na sub-rogacão pelo particular de prerrogativas

prOprias do poder pUblico, sem que se pudesse impedir que esse particular Ihe desse um

tratamento tIpico do direito privado.

Outros autores defendem a possibilidade da cessão de créditos tributários. Contudo,

em que pese a controvérsia, cumpre-nos salientar que a soluçao definitiva da questão é

imprevisIvel, sendo possIvel que o Poder Judiciário decida em ambos os sentidos.

2.4 - Da resoluçao do contrato de cessão

o projeto de lei prevê, em seu art. 1, § 10, 1, que a cessão transferirá a titularidade

dos créditos tributários, mas que ela se resolverá caso ocorra descumprimento das regras

previstas para o parcelamento, bem como qualquer dos fatos previstos no art. 8 0 .

o COdigo Civil, em seus arts. 1.065 e seguintes, estabelece a possibilidade de que o

credor efetue a cessão de seus créditos para terceiros que, assim, ficarão sub-rogados nos

direitos que o credor possuir em relacão ao devedor. Cedidos os créditos, a responsabilidade

do cedente pela solvência dos créditos dependerá do que for estabelecido no instrumento de

cessão, facultando a lei que as partes contratem estabelecendo ou não a sua

responsabilidade sobre esses créditos. No caso em exame, é estabelecido no art. 10, § 20

que a responsabilidade do Estado estaria restrita a existência dos créditos, nào alcancando a

solvência do devedor.
Cumpre destacar, todavia, que, no caso em análise, a inexistência de

responsabilidade do Estado pela solvência é pouco relevante, já que, no caso de

inadirnplência de um contribuinte (nos termos previstos no ato de parcelamento), a

proposicao prevê resolucao da cessão relativarnente aquele crédito, corn posterior

substituicao daquele crédito por outro que a ele equivaiha em termos de risco. Haverá,

então, retorno do crédito tributário a titularidade do Estado para que ele promova a

respectiva acão de cobranca.

Deve-se observar, também, que o Estado, pelo mecanismo estabelecido, reduz

substancialmente o risco dos cessionários na operaçao, trazendo o onus da inadimplência e

da demora envolvida em urn processo de execuçao para si proprio. Esse sistema, por outro
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lado, certamente assegurara aumento no valor da cessão dos créditos tributários, embora

não se possa saber em que grau.

2.5 - Do sigilo fiscal

Outro aspecto envolvido na operacao refere-se a possIveis alegaçoes de desrespeito

de sigilo fiscal pelo Estado. 0 Codigo Tributário Nacional, em seu art. 198, garante aos

contribuintes o sigilo das autoridades fazendárias acerca das informaçoes que elas venham

a obter a seu respeito, ao assim dispor:

"Art. 198. Sem prejuIzo do disposto na legislaçao criminal, é vedada à

divulgaçao, para qualquer fim, por parte da Fazenda POblica ou de seus

funcionários de qualquer informaçao, obtida em razão do offcio, sobre a situaçao

econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza

e o estado de seus negOcios ou atividades.

Paragrafo ünico. Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, Os casos

previstos no art/go seguinte e os de requisiçao regular da autoridade judiciária no

interesse da justiça."

A proposiçao em exame, por seu turno, praticamente repete o texto contido no CTN,
ao prever:

"Art. 70. 0 Estado preservara, no procedimento Iicitatôrio e na execuçao do

contrato de cessão, o sigio relativamente a qualquer informaçao sobre a situaçao

econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza

e o estado de seus negocios ou atividades."

A proposição, contudo, inova nessa matéria ao prever, no § 10 do dispositivo acima
citado, que" não constitui Iesão ao sigio fiscal a informaçao constante do edital de Iicitaçao e

do contrato corn o cessionário, relativamente a existência de parcelamento em nome do

contribuinte, seu valor e nUmero de parcelas."

Essa inovacao, em nosso entender, pode ser considerada inconstitucional, pois,

sendo o direito tributário matéria de competência concorrente, caberia a União estabelecer
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normas gerais sobre o tema. Já o tendo feito, não poderiam Os Estados legislar

suplementarmente sobre o assunto.
Em relaçao ao que dispoe o CTN, e difIcil concluir se ha ou não quebra de sigilo, e

que rumo ira tomar a Justica na apreciacão da questão.
De relevante em relaçao ao assunto é a percepcão de que, entendendo o Poder

Judiciário ter havido quebra de sigilo, estaria o Estado exposto a acôes de responsabilizacão

civil pelo seu ato, o que o obrigaria a indenizar os contribuintes que se entendessem

lesados.

2.6 - Anistia e concessão corn o crédito que não mais Ihe pertence

A proposicão estabelece, em seu art. 8 0 , que se resolverá a cessão, relativamente a

determinado crédito tributário, quando ele for atingido por qualquer dos fatos elencados no

art. 8°.
Em relaçao a esta matéria, cumpre notar que a proposição está implicitamente

outorgando ao Estado o direito de dispor sobre patrimônio alheio, o que, ao primeiro exame,

representaria enorme interterência no direito de propriedade. Discutir-se-ia, portanto, o

direito do Estado de reduzir o valor de créditos já cedidos, cuja titularidade já pertenceria a

outrem.
Entende-se, ainda, que, optando o Estado por proceder a qualquer tipo de

interferéncia em propriedade do cessionário, teria que indenizá-lo, nas formas previstas em

direito, salvo se o cessionário voluntariamente aceitasse os novos créditos tributários que Ihe

fossem dados em compensacão. 0 mesmo se dana no caso de haver anulação de crédito

tributário por decisão judicial, pois pelo § 2 0 do art. 1°, o Estado garante aos contribuintes a

existência do crédito.
A questão torna-se ainda mais complexa caso se examine a questão sob a Otica do

direito dos contribuintes cujos créditos tenham sido cedidos. Isso porque, salvo melhor juIzo,

ainda que cedidos Os seus créditos, teriam os contribuintes o direito de se beneficiar de

quaisquer benefIcios concedidos em face do princIpio da isonomia, que nos parece apticável

no caso.

2.7 - Recomposição do equilIbrio econömico-financeiro
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0 projeto de lei prevê que o Estado deverá promover a recornposicao do equilIbrio

econOmico-financeiro (art. 9°), caso haja diminuiçao do valor do crédito cedido em face da

ocorréncia de qualquer das hipóteses previstas em seu art. 8 0 . A medida será efetivada

mediante nova cessão de créditos tributários para o cessionário, avaliados conforme a

mesma metodologia seguida na avaliaçao dos créditos inicialmente licitados.

E previsto que a resolucao parcial e o reequilIbrio econômico-financeiro serão

formalizados por termo escrito, devidamente fundamentado, e que a ocorrência desses fatos

nao dará ao cessionário direito a rescindir o contrato, nem a indenizacão por lucros

cessantes ou danos emergentes.

Entende-se, todavia, que o mecanismo de recomposiçao do equilIbrio econômico-

financeiro estabelecido no projeto não resguarda integralmente a pretensão do Estado, na

medida em que impOe aos cessionários a aceitacão de créditos tributários diversos daqueles

por eles escolhidos, sern que, necessariamente, eles concordem corn a avaliaçao de risco

atribuIda pelo Estado.

Nesse caso, pode-se entender que o cessionário teria direito de discutir judicialmente

o assunto por não concordar corn a avaliaçao dada aos créditos tributários pelo Estado,

ainda que a lei a tenha informado dessa hipOtese antes da celebracao dos contratos

originais.

2.8 - Da concessão de tratamentos diversos aos créditos tributários: desrespeit

ao princIpio da isonomia
Por incorporarem interesse püblico, os créditos tributários estão disciplinados

exaustivarnente no ordenarnento jurIdico brasileiro, que impôe formas pré-determinadas para

sua extinçao ou exclusão. A cessão de determinado crédito tributário para particulares, por

outro lado, arnplia as possibilidades dos contribuintes devedores, pois, ao ter sua dIvida

cedida para particulares, passarn a poder negociar tivremente corn o credor sem estarem

mais subrnetidos as amarras tIpicas do direito püblico.

Deve-se observar, contudo, que se, por urn lado, os contribuintes cujos créditos

tenham sido cedidos poderão dispor dessas possibilidades, a mesmo não se dará corn os

outros contribuintes cujos créditos não tenham sido cedidos.
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Apresenta-se, sob esse aspecto, aparente desrespeito ao princIpio da isonomia, na

medida em que créditos tributários teriam tratamento diverso, em funcao unicamente da

escoiha da autoridade fazendária de ceder ou não determinado crédito.

2.9 - Da intimacão do sujeito passivo no processo administrativo

Por fim, destacar-se-ia a previsão contida no item 3 do § 2 0 do art. 13, que dá nova

redacao ao art. 7 0 da Lei n° 7.164, de 1977.

Prevê o dispositivo em exame que, no caso de intimacão ou comunicação via postal,

contra recibo, considerar-se-á o sujeito passivo intimado 10 (dez) dias apOs a postagem da

documentacão fiscal no correio, quando no recibo faltar a assinatura do sujeito passivo ou a

data de recebimento.
0 dispositivo visa, provavelmente, a acelerar o andarnento dos processos

administrativos fiscais, estabelecendo presuncôes legais que possibilitariam a Fazenda

Püblica lhes dar andamento, ainda que no recibo de intimacao faltassem elementos formais.

Deve-se destacar, todavia, principalmente em relaçao a questão da falta de

assinatura, que a previsão contida na proposiçao possui indIcios de inconstitucionalidade, na

medida em que a Constituição da Repüblica garante ao réu direito a ampla defesa, seja o

processo judicial ou administrativo.
A presuncao em tela, portanto, parece questionável sob o aspecto legal, podendo vir a

ser contestada em face das demais normas legais correlatas. Obtendo o contribuinte

sucesso nesse particular, parece-nos ser possIvel anular o processo administrativo, o que

acarretaria sucumbência do Estado na acao fiscal, por falta de tItulo executivo validamente

constitu Ido.

3- GLOSSARIO
Cessão de Créditos - a transferência, feita pelo credor, de seus direitos sobre urn

crédito, a outra pessoa. Em regra, todos os direitos creditOrios são cedIveis, importando a

cessão na alienacão deles para o cessionário, que, por esta forma, assume a posição do

credor, sub-rogado que em todos os seus direitos, inclusive os de açao contra o devedor."

Cessionário - "Denominacao dada a pessoa a quem se cede ou transfere urn direito ou

urn crédito."
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Cedente - "Assim se diz de toda pessoa que cede ou transfere a outrem urn direito seu,

passando esse o dornInio da coisa ou o gozo do direito cedido."

Resolução - " E assim que, geralmente, é empregado no sentido de extincão ou de

revogacão, quando se refere a direitos ou obrigaçoes. E corno dissoluçao, quando aplicado

aos contratos.

Ern qualquer acepcao, porem, é resolucao do desaparecirnento, a rescisão, a anulacao,

ou o rompirnento do que era feito ou ajustado.

Juridicamente, a resolucao tern a funçao de destruir ou desfazer os efeitos do contrato

ou ato jurIdico."

Fonte: DE PLACIDO E SILVA, Vocabulário JurIdico, 3. Edicao, FORENSE, Rio de

Janeiro, 1973.

4- TRAM ITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissöes de Constituiçao e

Justica e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, para receber parecer.

Data de elaboraçao: 12/5/99.

ACTIAEF/RMC
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