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Resumo: 
 
A questão da compensação de tributos com títulos precatórios é um assunto 

que tem gerado bastante polêmica. Ao interpretar uma norma tributária deve-se 

considerar que o Estado necessita arrecadar para poder atuar. A efetivação dos 

direitos humanos fundamentais depende da disponibilidade de recursos financeiros. 

Há limites ao poder de tributar e os direitos fundamentais do contribuinte devem ser 

respeitados. A atual crise econômica comprova que a intervenção estatal é 

necessária e ela só ocorrerá se o Estado possuir recursos financeiros disponíveis. A 

tributação é uma necessidade. 

 

O Supremo Tribunal Federal classificou como caso de repercussão geral a 

possibilidade de compensar precatórios de natureza alimentar com débitos 

tributários. Para um país que inclui entre os seus objetivos fundamentais a justiça 

social, a redução da desigualdade social, a erradicação da pobreza, entre outros é 

essencial que as normas sejam interpretadas, avaliando tanto a sua legalidade como 

a sua legitimidade. Para o pós-positivismo ou neoconstitucionalismo não basta a 

legalidade; é fundamental que haja legitimidade, ou seja, deve haver justiça. 

  

O objetivo principal deste artigo foi estabelecer e fundamentar algumas 

restrições à compensação de tributos com títulos precatórios. A interpretação das 

normas deve ser fundamentada em princípios, em especial os princípios da 

dignidade da pessoa humana e o da razoabilidade. Apesar de a República 

Federativa do Brasil ter como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana, sendo que um de seus principais objetivos é a consolidação de uma 

sociedade justa, na prática, constata-se que o país possui uma das piores 

distribuições de renda. Há uma expressiva concentração de renda. A realidade é 

muito divergente dos objetivos estabelecidos pela Constituição Federal. Para 

reverter esta situação é necessário que o Poder Judiciário interprete as normas com 

base em princípios, resgate os valores éticos e garanta ao cidadão a proteção dos 

seus direitos humanos fundamentais.   

 

  



Na elaboração deste trabalho os métodos utilizados foram o dissertativo-

argumentativo e o bibliográfico. Outras fontes de informações como jurisprudências 

do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça 

Estadual também foram consultadas. O primeiro passo foi enfatizar que a efetivação 

e a proteção dos direitos humanos fundamentais são uma das razões da cobrança 

do tributo e dos limites do poder de tributar. O tributo é ao mesmo tempo uma 

necessidade do Estado e um dever do cidadão, entretanto, trata-se de um poder 

limitado. Ao interpretar normas relativas à compensação de tributos com títulos 

precatórios esses detalhes não podem ser desprezados. A segunda parte do 

trabalho apresenta as restrições que devem ser implantadas à compensação do 

crédito tributário com os títulos precatórios e os motivos que justificam essas 

limitações.            

 

 O estudo realizado permitiu concluir que é constitucional estabelecer limites à 

compensação de tributos com títulos precatórios. As restrições estão alicerçadas nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material, cuja finalidade é 

favorecer a consolidação de uma sociedade justa, a erradicação da pobreza, o 

combate da desigualdade social, entre outros. Não basta avaliar a legalidade das 

normas jurídicas é essencial que se aprecie a sua legitimidade. 
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Introdução 

 

 

Este trabalho visa fundamentar a imposição de restrições à compensação dos 

tributos com os títulos precatórios, em virtude disto é essencial ressaltar que a 

República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito e que inclui 

entre os seus fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor 

social do trabalho e a livre iniciativa. Em complemento, especifica como objetivos 

fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação 

da pobreza, a redução das desigualdades sociais e a garantia do desenvolvimento 

nacional.     

 

A classificação como democrata está condicionada à garantia da eficácia dos 

direitos fundamentais. Democracia é um “[...] meio e instrumento de realização de 

valores essenciais de convivência humana que se traduzem basicamente nos 

direitos fundamentais do Homem”.1 É através da democracia que se procura excluir 

as desigualdades e consolidar a justiça social. Ela é “[...] um processo de afirmação 

do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no 

correr da História”.2    

 

Para que se caracterize um Estado Democrático é necessário que haja uma 

participação expressiva e espontânea de todos os cidadãos. Não há como 

consolidar uma democracia onde a manifestação do povo for restringida. Por outro 

lado, para que se possa atingir um patamar satisfatório de participação é necessário 

um bom desenvolvimento econômico, social e cultural. 

 

                                                
1 SILVA; José Afonso. Poder Constituinte e Poder Popular. São Paulo. Malheiros, 2000, p. 43 
2 Idem, Ibidem, p. 43. 



 

 

Os objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito consistem em 

eliminar as desigualdades sociais e regionais e efetivar a justiça social.3  A CF 

consagra o Brasil como um Estado Democrático de Direito, entretanto, na prática, o 

que se constata é que o país tem uma das piores distribuições de renda do mundo, 

um número expressivo de brasileiros sem acesso ao Poder Judiciário, ratifica-se a 

predominância da impunidade, entre outros. Todos os cidadãos devem estar cientes 

de que “nenhum regime pode ser efetivamente democrático se camadas menos 

favorecidas não têm acesso a direitos nem a instrumentos para um efetivo controle 

social das elites”.4  

 

Justiça social é uma meta a ser alcançada através do Estado Democrático de 

Direito. É claro e relevante o vínculo entre os direitos fundamentais e o princípio 

democrático. Vale lembrar que “constitucionalmente, os direitos têm uma função 

democrática; por sua vez, o Estado de direito democrático pressupõe e garante os 

direitos fundamentais”.5 Se predominar uma democracia formal, será nula a 

possibilidade de se consolidar uma sociedade justa. Não há o reconhecimento e a 

proteção dos direitos fundamentais se a democracia estiver ausente.  A existência 

de um Estado Democrático de Direito é necessária à efetivação da cidadania, pois é 

ele que permite a luta por um maior respeito aos direitos das chamadas “minorias”. É 

a democracia que possibilita justiça e equilíbrio entre os direitos e os deveres do 

cidadão. 

 

O atual conceito de cidadania exige que seja respeitado o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Torna-se difícil exercer a cidadania, quando os 
direitos fundamentais não estão sendo respeitados, como ocorre com os apátridas, 
com as pessoas que estão sendo exploradas em trabalhos escravos e muitos outros 
casos semelhantes. Nesse sentido, é complicado afirmar que há cidadania num país 

                                                
3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 122. 
4 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Transição Política e Não-Estado de Direito na República. In SACHS, 
Ignacy et al. (Org.). Brasil: um Século de Transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, 
p. 268-269.  
5 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra, s.n.,1991, p. 
99. 



em que 59% da população não têm seus direitos sociais efetivados. Inclui-se nesse 
grupo a grave questão da escolaridade: cerca de 86% deste grupo não possui o 1º 
grau escolar completo. Apesar da Constituição assegurar prioridade absoluta à 
educação das crianças e dos adolescentes constata-se um desinteresse no 
aprimoramento educacional do povo brasileiro.  

 
A expressiva exclusão social que predomina no Brasil representa o não 

reconhecimento da cidadania a um expressivo número de cidadãos. Para modificar 

esta triste situação é preciso reconhecer que há a necessidade da intervenção 

estatal na economia e para que isto ocorra é preciso que haja arrecadação tributária. 

Sem recursos financeiros torna-se difícil reverter a desigualdade social. Não há 

como garantir a cidadania se a dignidade da pessoa humana não for respeitada. O 

ensinamento de Kant não deve ser esquecido, para ele o ser humano nunca deve 

ser tratado como um objeto, como um instrumento para a consumação de uma 

finalidade de outro ser humano.6    

 

O objetivo do princípio da dignidade é unificar todos os direitos necessários à 

sobrevivência, à realização e à convivência das pessoas humanas. Esses direitos, além de 

procurarem garantir uma convivência digna e respeitosa entre os homens, também 

definem limites e deveres ao Estado. Como limite, o Estado não poderá interferir e 

impedir que as pessoas usufruam de seus direitos fundamentais. No sentido de dever, 

caberá ao Estado cumprir o seu papel para que ocorra a efetivação dos direitos da 

educação e da saúde, entre outros, nos quais a participação do Estado é fundamental. 

 

Apesar de ser complexo estabelecer o que corresponde a uma vida digna, 

visto que a dignidade é um termo indeterminado, a interpretação do princípio da 

dignidade deve ser realizada de uma maneira que assegure a toda e qualquer 

pessoa as condições mínimas de existência. Kant7 foi o principal defensor da 

dignidade da pessoa humana. Para ele, o ser humano não poderia ser usado como 

mero instrumento para a concretização de interesses alheios.  
                                                
6 COMPARATO, Fábio Konder. Ética. São Paulo, Companhia das Letras, 2006, p. 303 e p. 501. 
7 Idem, Ibidem, p. 207-208. 



 

Há, portanto, um elo entre o desenvolvimento e os direitos sociais. Para 

afirmar que houve desenvolvimento é essencial que se tenha efetivado um 

crescimento do bem-estar econômico, uma redução nos índices de pobreza, de 

desigualdade e de desemprego, deve haver uma melhoria das condições nas áreas 

de saúde, educação, moradia e transporte.8  

 

A maioria dos países em desenvolvimento não possui condições financeiras 

que possibilitem reduzir a miséria, satisfazer as necessidades vitais básicas do seu 

povo. Em 2001, no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas estavam em situação de 

miséria e não dispunham de condições mínimas para uma vida digna.9 Esta situação 

comprova a necessidade da presença do Estado para o desenvolvimento e justifica 

a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem planejamento, sem determinação das metas 

e das prioridades torna-se ainda mais difícil atingir um patamar digno de 

desenvolvimento. 

 

Importante é ressaltar que o conceito de desenvolvimento tornou-se mais 

abrangente do que o de crescimento econômico, uma vez que este se refere 

exclusivamente à ampliação da produção de bens destinados a atender às 

necessidades humanas, enquanto que o desenvolvimento inclui melhoria nos 

indicadores vitais, sociais e econômicos.10 Na doutrina, o crescimento e o 

desenvolvimento são interpretados de diversas formas. Para os defensores dos 

ideais do liberalismo, crescimento é considerado sinônimo de desenvolvimento. A 

corrente estruturalista, que se inspira na tradição cepalina, sustenta que o 

desenvolvimento econômico é mais abrangente que o crescimento. Consideram que 

não basta apenas uma variação quantitativa do produto, tornando-se necessárias 

                                                
8 DIAS, Jean Carlos. O Direito ao Desenvolvimento e o Princípio Tributário da Capacidade 
Contributiva. In. SCAFF, Fernando Facury. (Org.). Constitucionalismo, Tributação e Direitos 
Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 175. 
9 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. A Jurisdição como Elemento de Inclusão Social. Barueri: Manole, 
2002, p. 10. 
10 SALOMÃO, Miguel. Política Econômica do Brasil. 2. ed. Curitiba: Linarth, 1990, p. 21-29  



mudanças qualitativas nas condições de vida das pessoas e as melhorias no setor 

produtivo. O entendimento predominante é o da corrente estruturalista. 

  

Atingir um patamar satisfatório de desenvolvimento é complexo, ainda mais quando se 

trata de países como o Brasil, que ainda depende muito do capital estrangeiro. A 

industrialização e o avanço da tecnologia exigem trabalhadores com melhor grau de 

instrução. O Brasil precisa de um aprimoramento geral para se classificar como 

desenvolvido, ou seja, é necessário estimular a educação, melhorar a distribuição de 

renda, investir em infra-estrutura, entre outros. 

 

 A intervenção estatal é necessária e para que isto ocorra é indispensável a 

arrecadação tributária. Não há como efetivar os objetivos fundamentais 

estabelecidos pela Constituição Federal sem recursos financeiros. Entretanto, a 

tributação não pode ser ilimitada, os direitos fundamentais do contribuinte devem ser 

respeitados. Ë objetivando conciliar os deveres e direitos fundamentais do cidadão, 

priorizando os direitos da coletividade e baseado nos alicerces do pós-positivismo, 

que as restrições à compensação de tributos com os títulos precatórios serão 

estabelecidas.  

 

 

1. Necessidade de Arrecadar Tributos 

 

Para o liberalismo, o ser humano deveria atuar pensando exclusivamente na 

sua realização pessoal. A atuação do Estado deveria se concentrar em questões 

que o setor privado não pudesse interferir como é o caso da segurança. A 

intervenção estatal na economia era rejeitada, não era dever do Estado defender o 

bem-estar dos cidadãos. Acreditava-se que a garantia da livre iniciativa, do direito de 

propriedade, da liberdade seria suficiente para proporcionar uma situação 

econômica satisfatória.  

 



No Estado Liberal a atuação do Estado era limitada, com as mudanças 

geradas pelo Estado Social a intervenção estatal tornou-se indispensável. O novo 

papel do Estado exige investimentos, fato este que justifica a imposição da carga 

tributária. O tributo é a principal fonte de Receita Pública, por isso não há como 

assegurar ao povo brasileiro, prioridades como a educação, a saúde e a igualdade 

material, além de um tratamento digno sem arrecadação tributária. A construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais impõem ao Estado a necessidade de cobrar tributos. 

 

A partir do momento em que o Estado assume tarefas econômicas e sociais, 

que antes eram consideradas privativas do setor privado, torna-se evidente que o 

tributo é um instrumento necessário para que o Estado possa efetivar os direitos 

individuais e sociais dos cidadãos. Trata-se de um recurso a ser utilizado para 

induzir a economia às metas sociais selecionadas. A tributação não prejudica o 

desenvolvimento, o grande problema não é a existência de uma carga tributária 

maior ou menor, mas sim os critérios empregados na sua distribuição.11   

 

Não devemos esquecer que o tributo não é cobrado para atender os 
interesses e as necessidades do Estado. Ele tem destinação específica: é a 
de servir como instrumento concretizador da satisfação das exigências 
materiais e imateriais dos componentes da textura social, fortalecendo, assim, 
a expressão da cidadania e da valorização da dignidade humana em sua 
conceituação mais ampla.12 

 

 

Os direitos humanos fundamentais, a economia e a responsabilidade do Estado 
evoluíram paralelamente. As alterações na economia produziram efeitos que fundamentaram a 
intervenção estatal e a consagração dos direitos sociais. A efetivação desses direitos depende 
da intervenção estatal, e na medida em que forem materializados auxiliarão a elevar o nível 
educacional, propiciando melhores condições de vida a toda comunidade. A erradicação da 
pobreza e a redução da desigualdade social podem ser alcançadas com a realização dos 
direitos sociais.      

A crise econômica mundial de 1929 e a crise do café no Brasil foram fatos que 

estimularam a migração rural-urbana. Juntamente com o êxodo rural, a elevada taxa 
                                                
11 MACHADO, Hugo de Brito. A Função do Tributo nas Ordens Econômica, Social e Política. 
Fortaleza: Revista de Faculdade de Direito, jul-dez, 1987, p. 23. 
12 DELGADO, José Augusto. A Interpretação Contemporânea do Direito Tributário e os Princípios da 
Valorização da Dignidade Humana e da Cidadania. In: FISCHER, Octavio Campos. Tributos e 
Direitos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004, p. 156.  



média anual de crescimento da população foi determinante na intensificação da 

responsabilidade social do Estado. Os recursos financeiros disponíveis não 

aumentaram na mesma proporção. O Governo não tinha recursos disponíveis para 

atender às necessidades básicas do povo. Esta situação piorou a distribuição de 

renda e a desigualdade social no Brasil. A injustiça social atingiu patamares 

inaceitáveis e, consequentemente, originou graves problemas que para serem 

solucionados requerem uma atuação mais eficaz do Estado e a participação do 

cidadão.    

 

Um dos objetivos do Estado é o desenvolvimento sustentável, entretanto, para 

que se consolide, no mínimo, um crescimento econômico é imprescindível a 

tributação, porque sem ela o Estado não tem recursos financeiros para concretizar 

os fins sociais e para cumprir seu papel na economia. Por outro lado, é fundamental 

que a carga tributária não atinja patamares tão expressivos a ponto de dificultar a 

livre iniciativa, de desestimular os investimentos do setor privado. A história 

confirmou que a tributação não impede o desenvolvimento, sendo que “[...] depois 

dos impostos vigorosos provocados pelas Grandes Guerras, os Estados Unidos 

atingiram o máximo de sua prosperidade e de sua capacidade produtiva”.13 

Logicamente que a tributação e, em especial, a destinação do tributo arrecadado 

deve ser planejada e eficaz, caso contrário, os resultados serão ínfimos e será 

visível a insatisfação do contribuinte.      

  

O tributo não tem finalidade exclusivamente arrecadatória. O Estado pode 

adotá-lo como instrumento de consolidação da justiça social. A extrafiscalidade pode 

ser utilizada para estimular ou desestimular condutas. Dois bons exemplos são a 

tributação sobre a bebida alcoólica e o cigarro. A carga tributária sobre esses 

produtos é elevada, porém o objetivo principal não é aumentar a arrecadação, e sim, 

desestimular o consumo destes produtos para resguardar a saúde do cidadão.  

O imposto sobre grandes fortunas ainda não foi instituído pela União porque 

“os titulares de grandes fortunas, se não estão investidos de poder, possuem 

                                                
13 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 16. ed. Atualizado por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 179. 



inegável influência sobre os que o exercem”.14 Infelizmente, a irresponsabilidade dos 

representantes do povo fortifica a rejeição tributária. Um ciclo econômico virtuoso 

exige equilíbrio sócio-econômico e o tributo é um instrumento que pode auxiliar na 

concretização deste ciclo. Baleeiro enfatiza que: 

      

A tributação severa e progressiva das grandes fortunas e das grandes 
rendas, nos países que as realizaram, como a Inglaterra, os Estados Unidos, 
a Suécia, a Suíça e outros, teve como conseqüências a modificação da 
pirâmide da distribuição da riqueza individual: o vértice ficou truncado, 
diminuindo as fortunas excepcionais, mas elevou-se o padrão de vida das 
demais classes, quer porque recebessem rendimentos, quer porque a 
ampliação dos serviços públicos e da previdência lhes trouxesse outras 
vantagens e utilidades.15  

 

Para que o Brasil se classifique como país desenvolvido é 

necessário diminuir os níveis de pobreza, reduzir a desigualdade 

social, atenuar o desemprego e consolidar as melhorias nas áreas 

prioritárias de sobrevivência. Não há como tornar realidade todos 

esses fatores se não houver uma justa distribuição de renda. O 

tributo é um dos mais importantes instrumentos que o Estado pode 

utilizar para elevar o nível de desenvolvimento. A sociedade, 

principalmente a elite, deve se conscientizar de que a tributação é 

um instrumento que pode aprimorar a distribuição de renda, uma 

vez que o aumento da renda é um ponto de partida para a formação 

de um ciclo econômico virtuoso.   

 

Da mesma maneira que o Estado não é o único detentor do poder, também 
não é o único responsável pelas consequências do desprezo à dignidade humana. A 
população de um país, em especial, os detentores do poder político e econômico, 
tem sua parcela de culpa pela injustiça social predominante. A comunidade ao 
consumir um produto oriundo de trabalho escravo, conscientemente, estará 
contribuindo para o aumento da injustiça social. É essencial que todos os cidadãos 
se conscientizem de que: 

                                                
14 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 309.   
15 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 16. ed. Atualizado por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 180. 



Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, 
onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde 
não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade 
(em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 
minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana.16 

 

A instituição e a arrecadação dos tributos são necessárias e tornaram-se 

obrigatórias aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipais com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O legislador cometeu uma falha grave ao não estender à 

União a obrigação de instituir e arrecadar todos os tributos que são de sua 

competência.17 A cobrança do imposto sobre grandes fortunas em países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Suíça, entre outros, gerou resultados positivos 

na distribuição de renda, resultando em qualidade no padrão de vida das classes 

menos favorecidas. Trata-se de um tributo vinculado à capacidade contributiva do 

indivíduo, fato este que favorece a redistribuição da renda nacional. 

  

O Estado para exercer seu papel na sociedade depende de recursos 

financeiros para custear suas despesas. A realização do bem comum, uma das 

finalidades do Estado, tem um custo expressivo, por isso, faz-se indispensável o 

planejamento e o controle da receita pública. Deve haver uma conscientização de 

que a participação do Estado na economia é fundamental. Toda a sociedade será 

beneficiada se o tributo arrecadado for aplicado coerentemente.      

 

 

2. O Dever Fundamental de Pagar Tributos 

 

É preciso que o povo tome conhecimento de que o dever antecede ao direito, 

com isto “a cidadania deve ser concebida como um direito, sendo que, simultânea e 

paralelamente, a noção de dever deve ser inserida no seu conteúdo, já que não 

                                                
16 SARLET, Ingo Wolfgong. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 61. 
17 BRASIL. Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 11. 
Constituem requisitos essências da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. (grifo nosso) 



existem direitos sem seus correlatos deveres”.18  Os artigos 13 e 14 da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) já especificavam que deveria ser 

repartida, de maneira igualitária entre todos os cidadãos, uma contribuição comum 

de acordo com o princípio da capacidade contributiva para que o Estado pudesse 

honrar seus compromissos. Naquela época já se ratificava o dever do cidadão.  

  

Devem-se adotar medidas que favoreçam a conscientização de que a 
cidadania “[...] deve ser concebida não apenas como um conjunto de direitos, mas 
como direitos que envolvem obrigações correspondentes. Somente a partir dessa 
noção a cidadania pode ser compreendida como uma realidade e não mero valor, 
ideal social”.19 Somente uma cidadania ativa, que cumpre seus deveres e exige seus 
direitos, poderá proporcionar uma redução na desigualdade e na injustiça que 
predomina.   
  

Kant destacava que o ser humano deveria ter sua liberdade respeitada, mas 

em contrapartida tinha suas responsabilidades. Não há direitos sem deveres, nem 

deveres sem direitos. Para que se possa exigir a efetivação dos direitos humanos 

fundamentais é essencial que se cumpra o mínimo dos deveres fundamentais. Sem 

arrecadação o Estado ficará inerte, não terá condições mínimas de atender a 

comunidade. É relevante conceber que “a vinculação entre o Direito Tributário e os 

Direitos Fundamentais é uma tendência da doutrina contemporânea que se 

consolida a partir da conscientização de que a tributação existe como forma de 

realização da justiça social”.20 Todos os cidadãos têm deveres e o direito é 

superveniente ao cumprimento do dever.  

 

O Estado deve respeitar os direitos fundamentais do cidadão e o setor privado precisa 

reconhecer sua parcela de responsabilidade sobre os danos ambientais e a injustiça social 

que vigoram em nossa sociedade. Não é só o Estado que está eliminando as condições 

mínimas de sobrevivência (água potável, ar, etc). É primordial que a sociedade assuma 

                                                
18 LOPES, Ana Maria D’Ávila. A Cidadania na Constituição Federal Brasileira de 1988: redefinindo a 
participação política. In BONAVIDES, Paulo et al. (Org.). Constituição e Democracia. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 25. 
19 MOÁS, Luciane da Costa. Cidadania  e Poder Local. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 77. 
20 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In: FISCHER, Octavio 
Campos (Org.). Tributos e Direitos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004, p. 9.  



sua parcela de culpa e adote uma conduta que possibilite amenizar a desigualdade social 

preponderante.  

 

A comunidade precisa se conscientizar de que a responsabilidade por uma 

justiça social é de todos. O art. 227, da Constituição especifica que é dever tanto do 

Estado como da sociedade e da família assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, educação, alimentação, dignidade e 

liberdade, etc. O Estado, para cumprir sua missão, recorre à tributação. O cidadão, 

por sua vez, ao pagar tributo poderá exigir dos representantes do povo maior 

transparência na destinação do tributo arrecadado.  

 

 

 
A dignidade do ser humano não consiste em cada um exigir seus direitos e 
que tudo lhe pareça pouco para afirmar sua personalidade, mas, sobretudo, 
consiste em cada um assumir seus deveres como pessoa e como cidadão e 
exigir de si mesmo seu cumprimento permanente. [...] O que existe é um 
esquecimento do dever. Ou, mais exatamente, um esquecimento do meu 
dever, mas não dos deveres alheios. O dever é substituído pela exigência. E 
com isso se cai em outra contradição, a mais grave de nosso tempo no 
terreno ético: a contradição que surge da combinação da exigência exaltada 
dos direitos com o esquecimento dos deveres.21     

 

 

Há razões para que o cidadão rejeite o tributo, no entanto, é essencial reconhecer que a 

maioria do povo brasileiro depende da atuação estatal para satisfazer as suas necessidades 

básicas. Se o Brasil é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana não há como eliminar a tributação. Sem ela 

será muito difícil garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir a 

desigualdade social, entre outros benefícios à comunidade. 

                                                
21 ROBLES, Gregório. Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. Traduzido por Roberto 
Barbosa Alves. Barueri: Manole, 2005, p.123 e p. 124. 



         

As necessidades públicas têm como características básicas a não-

individualidade e a coação.  Alcançar os objetivos estabelecidos no art. 3º da 

Constituição Federal tem um custo, sendo assim, se não houvesse coação, 

dificilmente o Estado conseguiria obter as riquezas necessárias para atender às 

necessidades públicas. Percebe-se que o tributo não visa os interesses e as 

necessidades exclusivas do Estado. Ele é um instrumento que possibilita ao Estado 

atender às exigências materiais e imateriais da sociedade. O tributo “[...] não pode 

ser encarado como um mero poder para o Estado, nem simplesmente como um 

mero sacrifício para os cidadãos, mas antes como o contributo indispensável a uma 

vida em comum e próspera de todos os membros da comunidade organizada em 

estado”.22 Objetivar uma sociedade justa e solidária impede que se considere o 

tributo uma norma de rejeição, visto que o Estado precisa arrecadar para que possa 

dar o devido amparo à sociedade.   

 

Os direitos humanos fundamentais sociais estão vinculados às finanças 

públicas. A efetivação desses direitos exige investimento, portanto, o Estado 

depende da arrecadação tributária para satisfazer às necessidades básicas do povo. 

O imposto é uma contribuição para que o Estado possa atender aos interesses de 

todos os cidadãos. O cumprimento do dever fundamental é a base para que o 

cidadão exija a efetivação dos direitos sociais. Torres destaca o dever de pagar 

tributos:   

 

O dever de pagar tributos surge com a própria noção moderna de 
cidadania e é coextensivo à idéia de Estado de Direito. Tributo é 
dever fundamental estabelecido pela Constituição no espaço aberto 
pela reserva da liberdade e pela declaração dos direitos 
fundamentais. Transcende o conceito de mera obrigação prevista em 
lei, posto que assume dimensão constitucional. O dever de pagar 
tributos é correspectivo à liberdade e aos direitos fundamentais.23  

 

 

                                                
22 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 
185. 
23 TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
p. 318. 



 É predominante a exigência do respeito aos direitos do cidadão. A tributação 

sempre foi analisada focalizando os direitos do contribuinte, entretanto, vale lembrar 

que ele tem deveres. Considerando que “[...] é certo que o contribuinte tem direitos a 

serem respeitados no exercício da competência tributária, é igualmente certo que o 

dever de pagar imposto é ínsito à cidadania, e decorre da idéia de solidariedade”.24  

Importante ressaltar que a primeira e a segunda dimensão dos direitos fundamentais 

focalizavam o indivíduo, e a terceira e quarta passaram a visar à coletividade. Tais 

mudanças deram um novo enfoque ao tributo. O cidadão tem o dever de 

solidariedade na manutenção dos serviços públicos. Trata-se da dimensão coletiva 

do tributo. O vínculo existente entre os direitos fundamentais e o dever de pagar 

tributos é destacado por Nogueira: 

 

Hodiernamente, não se pensa mais os direitos fundamentais dos 
cidadãos dissociado dos deveres fundamentais. É uma relação de 
alteridade indissociável, uma superação do individualismo em favor 
do coletivo. Uma visão do tributo como norma de rejeição social, 
sobre ser equivocada (s.m.j.) do ponto de vista jurídico, é 
ultrapassada sob uma perspectiva de uma sociedade dinâmica que 
se quer mais justa e solidária.25 
 

 

As consequências da injustiça social e do progresso desequilibrado induziram ao 

reconhecimento dos direitos humanos fundamentais. Reconhecê-los não é o suficiente, é 

necessário efetivá-los, visto que as implicações do agravamento da desigualdade social 

prejudicam toda a comunidade e obstruem o desenvolvimento econômico. Não há como 

consolidar uma sociedade mais justa se o dever de pagar tributo não for cumprido.     

 

 

3 Limites ao Poder de Tributar 

 

                                                
24 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In: FISCHER, Octavio 
Campos. (Org.). Tributos e Direitos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004, p.12. 
25 NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Direito Financeiro e Justiça Tributária. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004, p. 120. 



A atual crise econômica mundial comprova que a participação do Estado na economia 
é necessária. Não há como efetivar os direitos humanos fundamentais, nem reduzir a 
desigualdade social sem recursos financeiros, com isto se torna difícil descartar a tributação. 
Por outro lado, os direitos fundamentais do contribuinte não podem ser desprezados. A 
tributação deve ser justa, visto que o excesso de tributo pode se tornar um obstáculo ao 
desenvolvimento, uma barreira à efetivação dos direitos humanos fundamentais.  
 

 

Es decir, resulta perfectamente justificado imponer a los individuos deberes y 
sacrificios en pro de la sociedad, siempre y cuando entendamos por sociedad 
al conjunto de las demás personas individuales y no algo ajeno a ellas. (...) 
Considero monstruoso que se exija sacrificios a los individuos sencillamente 
en pro de la gloria, la grandeza, la exaltación de la Nación o del Estado, si no 
redundan directamente en beneficios espirituales y materiales de los 
individuos, compatibles con la dignidad de éstos. 26 

  

 

 Não se pode esquecer que a tributação excessiva foi uma das causas de 

revoluções históricas como a norte-americana, a francesa e a Inconfidência Mineira 

no Brasil. Sendo assim, é relevante reiterar que o poder de tributar seja limitado. 

Enquanto a efetivação dos direitos humanos fundamentais é uma das razões que 

justificam o dever de pagar tributo, as limitações ao poder de tributar objetivam 

proteger esses direitos. Diversos princípios como o da legalidade, irretroatividade, 

isonomia, uniformidade, confisco, entre outros, estabelecem limites à tributação. 

Entretanto, tendo os direitos fundamentais como fundamento da limitação, a 

imunidade tributária, a capacidade contributiva e o mínimo existencial serão 

realçados. 

  

Um dos principais delimitadores do poder de tributar é a imunidade. Não há 

um consenso na definição da imunidade tributária. Há doutrinadores que a 

classificam como: a) limitação ao poder de tributar; b) como princípio constitucional; 

c) hipótese de não-incidência qualificada; d) exclusão ou supressão da competência 

tributária; e) categoria referida a circunstâncias extrajurídicas; f) exoneração 
                                                
26 SICHES, Luis Recasens. Tratado General de Filosofia del Derecho. México: Editorial Porrúa, 1999, 
p. 613.  
“Isto é, justifica-se perfeitamente impor aos indivíduos deveres e sacrifícios em prol da sociedade, 
desde que se entenda por sociedade o conjunto das demais pessoas individuais e não algo alheio a 
elas (....) Considero monstruoso exigir sacrifícios aos indivíduos, simplesmente em prol da glória, da 
grandeza, da exaltação da Nação e do Estado, se não redundarem diretamente em benefícios 
espirituais e materiais dos indivíduos, compatíveis com a dignidade destes.” (tradução nossa). 



exclusivamente aplicável a impostos. Para Baleeiro, ela é uma exclusão da 

competência de tributar prevista na Constituição.27  

 

As imunidades tributárias são estabelecidas para resguardar o bem-estar da 

coletividade. Elas estão previstas em diversas partes da Constituição Federal. A 

maioria está discriminada no Sistema Tributário Nacional (Art. 150, VI, § 2º e 4º, Art. 

149, § 2º, Art. 153, § 3º, III, Art. 155, § 2º, X, Art. 155, § 3º, Art. 155, § 2º, XII, Art. 

156, § 2º, I e Art. 156, § 3º, II), entretanto, há outras que foram inclusas pelo Art. 5, 

incisos, XXXIV, LXXIV, LXXVI, LXXVII, Art. 195 § 7º, Art. 184, § 5º.  A imunidade 

pode ser específica ou genérica. Quando a Constituição se refere ao gênero tributo 

há uma norma jurídica imunizante em sentido amplo. Se for discriminada a espécie 

tributária pelo nome será uma norma jurídica imunizante em sentido restrito. 28  

 

 A imprecisão na conceituação da imunidade tributária gera dúvidas quanto à 

abrangência do inciso IV, do § 4º do Art. 60 da CF que veda qualquer deliberação 

com a finalidade de abolir os direitos e garantias individuais. Torres29 considera que 

as imunidades vinculadas a liberdade e aos direitos individuais são irrevogáveis, 

enquanto que as desvinculadas de garantias de direitos humanos podem ser 

revogadas. Carvalho30 analisa a questão interpretando a Constituição com base nos 

seus limites objetivos como a finalidade de preservar a segurança jurídica, o Estado 

Democrático de Direito, dentre outros valores. Em sua opinião, a imunidade é um 

enunciado formador da competência legislativa tributária, com isto estaria excluída a 

correlação necessária entre a imunidade e as cláusulas pétreas. Ele reforça sua tese 

citando como exemplo a revogação da Emenda Constitucional nº 20/98, do Art. 153, 

§ 2º, inc. II, que imunizava os maiores de 65 anos do imposto sobre renda incidente 

nas aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social. 

 

                                                
27 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 32-46. 
28 PESTANA, Márcio. O Princípio da Imunidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 
71. 
29 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia.  3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 106-109. 
30 CARVALHO, Cristiano. São as Imunidades “Claúsulas Pétreas”?. In Peixoto, Marcelo Magalhães; 
Carvalho, Cristiano. (Coord). Imunidade Tributária. São Paulo: MP Editora, 2005, p. 80-87.  



 Regina Helena Costa31 assevera que a imunidade tributária pressupõe a 

existência de capacidade econômica e entende que é justamente por reconhecer 

esta capacidade a razão da Constituição discriminá-la como intangível.  Para ela, a 

imunidade tributária é um instrumento de proteção de diversos direitos fundamentais.  

A atividade tributante do Estado não pode criar restrições nem inviabilizar o exercício 

desses direitos. Trata-se, portanto, da aplicação de um princípio, ao qual ela atribui a 

denominação de princípio da não-obstância do exercício de direitos fundamentais 

por via da tributação. Sendo assim, as imunidades tributárias não se classificam 

como princípios.   

 

   Há quem discorde desta classificação, como é o caso de Márcio Pestana. Ele 

considera que a imunidade tributária é um princípio e fundamenta seu 

posicionamento destacando que a imunidade, além de ser um dos valores 

consagrados pela Constituição, “[...] possui intensa consistência, considerável peso 

e importância, indiscutível normatividade, emblemando amplo feixe de enunciados e 

normas jurídicas”. 32 Em complemento, ressalta que a imunidade é um dos princípios 

que protege os direitos do contribuinte, impondo respeito às garantias 

constitucionais.  

 
 Outro aspecto questionável se refere à imunidade requerer a existência de 

capacidade econômica. O primeiro passo para o esclarecimento é distinguir a 

capacidade contributiva da capacidade econômica. A capacidade contributiva está 

vinculada à possibilidade do contribuinte arcar com a imposição tributária, enquanto 

que a disposição ou aptidão do indivíduo para obter alguma riqueza é denominada 

de capacidade econômica. O cidadão que se classifica na faixa de isentos do 

Imposto de Renda possui capacidade econômica, entretanto, não tem capacidade 

contributiva. Para Amaro,33 interpretar que o fundamento da imunidade é a 

preservação de valores consagrados pela Constituição possibilita ignorar a eventual 

ou efetiva capacidade econômica da pessoa. Costa 34 considera que a existência de 

                                                
31 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 87, 77-83. 
32 PESTANA, Márcio. O Princípio da Imunidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 
63. 
33 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 149. 
34 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 87. 



capacidade econômica é um pressuposto da imunidade, visto que quando ela estiver 

ausente haverá uma situação de não-incidência. 

 

  O Brasil possui uma das piores distribuições de renda do mundo. É 

fundamental a consagração das imunidades que asseguram o mínimo existencial e 

impõe respeito à capacidade contributiva. A primeira Constituição brasileira a 

resguardar o mínimo existencial foi a de 1946, na qual determinava expressamente, 

através do § 1º do art. 15, a isenção do imposto de consumo dos produtos que a lei 

classificava como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e 

tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica.  

 

Na Constituição brasileira vigente não consta o termo mínimo existencial, 

todavia exige através do artigo 7º, IV, que o salário mínimo deverá ser capaz de 

atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família com 

relação a moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte, 

previdência social, lazer e previdência social. Procura garantir uma vida digna a todo 

cidadão. Infelizmente, o que se constata no Brasil é uma sociedade injusta, onde 

cerca de 59% da população brasileira não possuem acesso ao mínimo social, como 

saúde, alimentação, seguridade social e habitação.35 Com um número tão relevante 

de seres humanos em situação precária, torna-se conveniente que as imunidades e 

os benefícios aos pobres sejam interpretados de maneira extensiva. 

 
 

 É do princípio da dignidade da pessoa humana que se extrai a idéia do 

mínimo existencial. Nesse sentido, por uma questão de justiça social, não poderão 

advir tributos sobre o mínimo necessário à sobrevivência do cidadão e de sua 

família. Em resumo, o mínimo existencial é a menor quantia de renda absolutamente 

necessária para a sobrevivência digna do contribuinte.36 Garantir esse mínimo 

existencial é um meio efetivo de realização da justiça social. 

 

                                                
35 ALMEIDA, Evaristo. Programas de Garantia de Renda Mínima. São Paulo: Fapesp, 2000, p. 166. 
36 ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 203. 



En las modernas democracias sociales, se tiende a establecer una igualdad 
material, en el sentido de igualdad de posibilidades, o si se quiere, de 
igualdad ante la vida, asegurando a todos los hombres el mínimo económico 
necesario para el desarrollo integral de la personalidad humana, porque ya no 
puede dudarse que la libertad integral y la auténtica justicia, no podrán 
realizarse nunca, si no es sobre la base de una situación económica que 
asegure a todos los habitantes, la posibilidad de un ingreso mínimo que les 
permita vivir dignamente. 37 

  

 Com o objetivo de proteger o mínimo existencial, o legislador estabeleceu 

explicitamente na CF algumas imunidades. Destacam-se a assistência jurídica 

integral e gratuita que o Estado deverá prestar às pessoas que comprovarem a 

insuficiência de recursos, a gratuidade do registro civil de nascimento e a certidão de 

óbito aos reconhecidamente pobres, a garantia da assistência social 

independentemente de contribuição à seguridade social, etc. Analisando as 

hipóteses de imunidade, percebe-se que a imunidade fiscal do mínimo existencial é 

ampla, abrange impostos, taxas e contribuições. No campo tributário, o mínimo 

existencial se refere à pobreza absoluta, ou seja, quando há risco de sobrevivência 

física do indivíduo ou da família. 

  

 O mínimo existencial interfere na avaliação da capacidade contributiva. O 

princípio da capacidade tributária determina que cada cidadão deve contribuir para 

as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade econômica. A justiça 

distributiva está vinculada ao princípio da capacidade contributiva. Cada um deve 

contribuir na proporção de suas rendas e haveres, independentemente de sua 

eventual disponibilidade financeira.38  Trata-se de um princípio que impõe limites ao 

poder de tributar do Estado, não excluindo do cidadão o dever de pagar tributos. É o 

princípio que concilia os direitos fundamentais à limitação do poder de tributar. 

 

                                                
37 TORRÉ, Abelardo. Introducción al Derecho. 13. ed.  Buenos Aires: Abelado Perrot, 2002, p. 217.  
“Nas modernas democracias sociais, há tendência a estabelecer uma igualdade material, no sentido  
de igualdade de possibilidades, ou, melhor, de igualdade diante da vida, garantindo a todos os 
homens o mínimo econômico necessário para o desenvolvimento integral da personalidade humana, 
porque já não se pode duvidar que a liberdade integral e a autêntica justiça, jamais poderão ser 
realizadas, se não for sobre a base de uma situação econômica que garanta a todos os habitantes, a 
possibilidade de uma renda que lhes permita viver dignamente.” (tradução nossa).  
38 ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 134-135. 



 Para que ocorra a efetivação do princípio da capacidade tributária é 

necessário que sejam respeitados os limites da: a) não tributação do mínimo 

existencial; e b) não tributação com efeito confiscatório. Portanto, temos o limite 

quantitativo, cuja finalidade é evitar que o mínimo necessário à sobrevivência do 

cidadão seja tributado, e o limite qualitativo, que visa impedir a concessão de 

privilégios indevidos a terceiros e as discriminações arbitrárias.   

 

 A legitimidade da capacidade contributiva como princípio jurídico sempre 

suscitou debates, que resultaram em duas correntes: uma corrente favorável e outra 

oposicionista à classificação. A carga tributária brasileira em 1947 era de 

aproximadamente 17% do PIB, em 1970 em torno de 26% e em 2003 chegou ao 

patamar de 36%, percebe-se que houve um relevante aumento na carga tributária, 

fato este que induziu doutrinadores a um amplo debate quanto à aceitação da 

capacidade contributiva como princípio tributário-constitucional. Visando certificar 

justiça fiscal ao cidadão e proteger o mínimo existencial, o princípio da capacidade 

contributiva foi se consolidando como um meio de justiça fiscal, conforme salienta 

Zilveti: 

   

É esse um princípio fundamental que rege a distribuição da carga 
fiscal no Estado social de direito e garante o respeito à dignidade do 
cidadão. A tributação de acordo com a capacidade contributiva 
desenvolve-se segundo conceitos que priorizem o respeito ao mínimo 
existencial. O direito fundamental da igualdade, expresso por meio do 
respeito ao mínimo existencial na apuração da capacidade 
contributiva, deve limitar o poder de tributar do Estado. Esta seria a 
realização da justiça no campo do direito tributário. 39 

 
  

Atualmente, doutrinas e jurisprudências ostentam que o princípio da 

capacidade contributiva é um princípio de justiça fiscal. Uma sociedade justa 

depende de uma tributação justa, visto que sem recursos financeiros o Estado não 

tem como atuar em prol da efetivação de uma melhor distribuição de renda e de uma 

sociedade mais justa. Quem tem maior poder econômico deve pagar mais tributos, 

caso contrário será difícil garantir uma vida digna à maioria dos cidadãos brasileiros. 

                                                
39 ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 153. 



Para avaliar a compensação de crédito tributário com títulos precatórios é 

relevante ter em mente que há necessidade de arrecadar. Da mesma maneira que 

os direitos fundamentais do contribuinte não podem ser desprezados, não se pode 

olvidar dos objetivos da República Federativa do Brasil e de que pagar tributo é um 

dever fundamental. Esses aspectos devem ser levados em consideração no 

julgamento das restrições que serão estabelecidas para os casos de compensação 

dos créditos tributários com títulos precatórios.       

 

 

4 Títulos Precatórios - Nova Opção para Extinção do Crédito Tributário  
 

O não cumprimento das decisões judiciais por parte do Estado e a possibilidade do 

Congresso Nacional vetar o crédito para o pagamento dessas dívidas foram as principais 

razões para a instituição do título precatório. Importante ressaltar que a inalienabilidade e 

a impenhorabilidade dos bens públicos deixavam os credores em situação lastimável. Os 

pagamentos dos precatórios eram feitos aleatoriamente, não havia qualquer critério 

cronológico ou de ordem a ser seguido, fato este que possibilitava decisões injustas. 

Objetivando amenizar o problema, a Constituição de 1934, através do art. 182, 

estabeleceu que os pagamentos a serem efetuados pela Fazenda Federal deveriam respeitar 

a ordem de apresentação.     

 

As mudanças introduzidas pelo artigo referido representaram um aprimoramento da 

Constituição de 1891, mas ainda permaneceram duas falhas: a) o art. 182 impunha a 

ordem de apresentação apenas aos pagamentos devidos pela Fazenda Nacional, não 

incluiu os vinculados às Fazendas dos Estados e dos Municípios; b) não havia 

obrigatoriedade de incluir no orçamento os valores a serem pagos decorrentes de decisões 



judiciais, com isto o Poder Executivo Federal tinha autonomia para definir qual o valor do 

crédito orçamentário que deveria ser destinado para o pagamento de precatórios.    

 

O aperfeiçoamento foi lento. Somente com a Constituição de 1946, tornou-se expresso 

que os pagamentos vinculados às sentenças judiciais a serem efetuados pelas Fazendas 

dos Estados e dos Municípios deveriam ser feitos conforme a ordem de apresentação e 

houve a abertura de dotação orçamentária exclusiva para o pagamento dos precatórios. 

Essas alterações não foram suficientes para que o credor tivesse o recebimento do crédito 

garantido. Essa lacuna foi excluída pelo art. 112 da Constituição de 1967, que tornou 

obrigatória a inclusão de verba necessária ao pagamento dos débitos constantes de 

precatórios judiciais no orçamento das entidades de direito público.  

 

Com a Constituição de 1988 foram introduzidas a priorização do pagamento dos débitos 

de natureza alimentar e a atualização dos precatórios no dia 1º de julho. A Emenda 

Constitucional 20, de 15/12/1998, adicionou ao art. 100 o § 3º, através do qual excluiu do 

sistema de precatórios o pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno 

valor. Posteriormente, a Emenda Constitucional 30, de 13/09/2000, modificou os 

parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 100, e incluiu os parágrafos 1º–A, 4º e 5º, juntamente com o 

art. 78 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 

 

Entre as novas alterações geradas pela EC 30 merecem ser destacadas: a) os precatórios 

passaram a ser atualizados na data de seu pagamento; b) definiu quais seriam os débitos de 

natureza alimentícia, excluindo-os da obrigatoriedade de classificação de acordo com a 



ordem cronológica de apresentação; c) dispensou da necessidade de expedição de 

precatórios o pagamento de obrigações classificadas em lei como de pequeno valor; d) 

possibilitou que os valores a serem pagos fossem definidos com base na arrecadação da 

entidade de direito público responsável pelo pagamento do precatório. Os Municípios e os 

Estados deverão pagar conforme suas capacidades econômicas; e) instituiu a imputação de 

crime de responsabilidade a Presidente do Tribunal de Justiça que por ação ou omissão 

embaraçar o pagamento dos precatórios. 40   

 

A principal novidade proveniente do art. 78 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT foi atribuição de poder liberatório do pagamento de tributos da 

entidade devedora às prestações anuais, especificadas no caput do artigo referido, que não 

forem liquidados até o final do exercício. O poder liberatório atribuído ao precatório 

quando não for pago gerou muita polêmica, visto que há questionamentos quanto a quebra 

de ordem cronológica, ao risco de esgotamento da dotação orçamentária, a violação ao 

princípio da isonomia, entre outros. 

 

Decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça têm especificado a 

necessidade de haver uma lei autorizativa na esfera do ente tributante para que 

possa ocorrer a extinção do crédito tributário através da compensação com títulos 

precatórios. Outro requisito exigido é que o sujeito passivo do precatório também 

seja o titular do crédito tributário. Castro 41 ressalta que a compensação civil ocorre 

automaticamente e independentemente da vontade das partes ou pessoas 

                                                
40 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Precatórios. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 235-241. 
41 CASTRO, Aldemario Araújo. Compensação e Execução Fiscal. Brasília. Publicado em 31.10.2006. 
Disponível em: http://www.aldemario.adv.br/cef.pdf . Acessado em 26.05.2009. 



envolvidas, enquanto que na compensação tributária somente poderá ocorrer nas 

hipóteses e com as garantias previstas em lei autorizativa expressa. 

    

O Supremo Tribunal Federal classificou como casos de repercussão geral os 

temas relativos à aplicabilidade imediata do art. 78, § 2°, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT e à possibilidade de se compensar precatórios 

de natureza alimentar com débitos tributários. São temas relevantes para ambas as 

partes. Para o Estado, as compensações tributárias podem provocar um impacto 

representativo na arrecadação tributária. Enquanto que para o titular do precatório, 

há a ansiedade de receber seus créditos. 42 É um problema complexo a ser 

solucionado. O STF deve adotar uma interpretação que não bonifique o Estado pela 

sua inadimplência nem estimule a exploração dos mais necessitados através da 

consolidação do “mercado negro” dos títulos precatórios. 

 

  

 

 

5 Restrições à Compensação do Crédito Tributário com os Títulos Precatórios 

 

Visando consolidar a redução da desigualdade social e favorecer a concretização de uma 

sociedade justa, algumas restrições à compensação do crédito tributário com os títulos 

precatórios devem ser estabelecidas. Os precatórios vinculados a débitos de natureza 

alimentícia e os de pequeno valor devem ser aceitos para compensação com os créditos 

tributos com as seguintes restrições: a) ao titular original do precatório, o Estado deverá 

pagar o valor nominal especificado no precatório; b) Quando o precatório for cedido a 

terceiro: b1) se o cessionário for pessoa jurídica que tenha receita bruta igual ou inferior a 

R$ 30.000,00 por mês, o precatório poderá ser compensado pelo seu valor nominal; b2) se 

                                                
42 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Repercussão Geral em Recurso Extraordinário 566.349-3 Minas 
Gerais. Relatora: Min. Carmen Lúcia. Data: 23.09.2008.  



o cessionário for pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 30.000,00 por mês, o 

precatório deverá ser compensado com base em seu valor de mercado ou o valor 

alcançado em leilão; c) se o cessionário for pessoa física, o Estado deverá pagar pelo 

precatório o seu valor de mercado ou o valor alcançado em leilão.   

 

As restrições selecionadas visam efetivar a igualdade material. É fundamental adotar 

tratamento diferenciado para situações desiguais. As normas vinculadas a compensação de 

tributos com títulos precatórios não devem ser interpretadas apenas literalmente, é 

essencial que se avalie a sua legitimidade. O precatório não deve ser um meio de 

enriquecimento, nem um benefício aos sonegadores. Respeitando as restrições 

estabelecidas, a partir do momento em que o precatório for cedido para terceiro, o Estado 

deverá pagar o valor estabelecido pelo mercado ou o valor definido em leilão, ou seja, o 

valor do precatório passa ser determinado pela lei da oferta e da procura.  

 

Com raríssimas exceções alguém troca espontaneamente R$ 100.000,00 por 

R$ 30.000,00. No geral, se o cidadão está negociando o seu título precatório com 

um deságio de 70% é porque ele está em uma difícil situação financeira. Uma troca 

deste tipo amplia a concentração de renda e desprestigia o cidadão que cumpre 

seus deveres. O tributo não tem finalidade apenas arrecadatória, ele é necessário 

para que os direitos humanos fundamentais possam ser efetivados. As restrições 

que foram apresentadas visam impedir o agravamento da injustiça social. 

 

  

6 Fundamentos das Restrições à Compensação do Crédito Tributária com 
Precatórios 

 



As principais razões que fundamentam as restrições à compensação dos tributos com 

títulos precatórios são: a) interpretação jurídica fundamentada no pós-positivismo, que 

alguns doutrinadores consideram mais coerente chamar de neoconstitucionalismo; b) 

incitação ao crime contra a ordem tributária; c) enaltecimento do concorrente desleal; d) 

exceções à ordem de apresentação dos precatórios; e) respeito à Lei de Responsabilidade 

Fiscal; f) estímulo à sonegação; g) tratamento diferenciado às microempresas.   

 

 

6.1 Interpretação Jurídica Fundamentada no Pós-positivismo ou 

Neoconstitucionalismo 

 

Hodiernamente, pode-se afirmar que a “idéia do juiz neutro e passivo, 

aplicador mecânico e servil das normas editadas pelo Poder Legislativo, nada mais é 

do que um mito do Estado liberal, que não retrata nem nunca retratou a realidade”.43 

Os fatores históricos, políticos e sociológicos não devem ser desprezados quando se 

busca uma solução jurídica. O liberalismo implantou um Poder Judiciário neutro, fato 

este que gerou um agravamento da injustiça social. Com o pós-positivismo, o 

intérprete deve decidir de acordo com os princípios fundamentais. Não basta a 

legalidade, é preciso avaliar a legitimidade. 

   

 

 

 
Resulta, então, uma nova postura estatal perante a sociedade moderna: o 
Direito, enquanto plexo axiológico-normativo, procura uma maior aproximação 
com os ideais sociais, econômicos, éticos e morais, sem deixar de estar 
baseado em princípios fundamentais, como os da democracia, da liberdade, 
da igualdade e da dignidade humana. O Estado Moderno almeja conciliar os 
interesses individuais com os de toda a coletividade, ao mesmo tempo em 
que passa a cuidar da manutenção de uma política social, visando assegurar 

                                                
43 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002, p. 147. 



a igualdade de oportunidades, a redistribuição de riquezas e o 
desenvolvimento econômico equilibrado e sustentável. 44 

 

 

Para que a Constituição seja honrada, é necessário que a interpretação das 

normas jurídicas seja cada vez mais baseada em princípios fundamentais. O valor 

da dignidade da pessoa humana tornou-se o alicerce das interpretações. Houve o 

reconhecimento da força normativa dos princípios. Barroso enfatiza que a marca do 

pós-positivismo “é a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos 

princípios e a essencialidade dos direitos fundamentais. Com ele, a discussão ética 

volta ao Direito.” 45 

    

Para o positivismo, a validade de uma norma dependia apenas do cumprimento dos 

procedimentos formais exigidos para sua criação,  independentemente do seu conteúdo ser 

justo ou não. Este entendimento favoreceu o surgimento do fascismo e do nazismo. A 

interpretação positivista permite ao contribuinte plena elisão fiscal, desde que não haja a 

aplicação de meios ilícitos. Para o pós-positivismo não basta que a lei satisfaça os 

requisitos formais, é fundamental que ela seja justa e respeite os direitos humanos 

fundamentais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana. 46 A interpretação 

meramente literal da lei passa a ser rejeitada.      

 
 
 
 
 
 
A – Positivismo. El derecho es “creado” y la existencia de las normas jurídicas 
depende de la ocurrencia de hechos contingentes de creación. Como 
consecuencia de ello, el Derecho puede tener cualquier contenido. El 

                                                
44 ABRAHAM, Marcos. O Planejamento Tributário e o Direito Privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 
p. 25. 
45 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 343. 
46 ABRAHAM, Marcus. O Planejamento Tributário e o Direito Privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 
p. 121-130.  



Derecho, pues, no se identifica por su contenido, sino por su forma. La 
identificación de las normas jurídicas es una cuestión formal. (...) 
B – Post-positivismo. La juridicidad de las normas implícitas depende de su 
coherencia valorativa con otras normas del sistema que sí son válidas 
formalmente. (...) Vistas como principios, no como reglas, se trata de normas 
necesarias, inderogables. Y, lo más importante de todo, es posible que haya 
normas formalmente válidas (válidas por su origen) y materialmente inválidas 
(incoherentes valorativamente). El derecho, en este sentido, se ha 
materializado o sustantivizado y, en consecuencia, ya no puede ser visto sólo 
como expresión de una racionalidad de tipo formal. 47 

 

 

Os valores, os direitos fundamentais e a ética foram reintegrados na esfera normativa 

através do pós-positivismo. Na interpretação e aplicação das normas os juízes devem 

recorrer à jurisprudência dos valores e dos princípios. Ao interpretar uma lei deve-se 

lembrar que “(...) los princípios en sentido estricto son normas que expresan los valores 

superiores de un ordenamiento jurídico”. 
48 A finalidade básica da norma jurídica é 

consolidar a justiça, portanto, havendo lacunas, colisão de princípios, ou problemas 

semelhantes, deverá o julgador levar em consideração o respeito à dignidade da pessoa 

humana, recorrer aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e ao da 

ponderação de valores.  

 

                                                
47 REGLA, Joseph Aguiló. Del “Imperio de La Ley” al “Estado Constitucional” – dos Paradigmas 
Jurídicos en Pocas Palabras. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro; PUGLIESI, Marcio (Coord). 20 Anos da 
Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 105-106.  
“Positivismo.  O Direito é criado e a existência das normas jurídicas depende da ocorrência dos fatos 
contingentes da criação. Como consequência disto, o Direito pode ter qualquer conteúdo. O Direito, 
portanto, não se identifica pelo seu conteúdo, e sim, pela sua forma. A identificação das normas 
jurídicas é uma questão formal. (...) 
Pós-Positivismo. A juridicidade das normas implícitas depende da sua coerência valorativa com 
outras normas do sistema que  verdadeiramente são válidas formalmente. Consideradas como 
princípios, não como regras, trata-se de normas necessárias, irrevogáveis. E, o mais importante de 
tudo, é possível que haja normas formalmente válidas (pela sua origem) e materialmente inválidas  
(incoerentes valorativamente). O Direito, nesse sentido, tem se materializado ou consolidado e, em 
consequência, já não pode ser visto só como expressão  de uma racionalidade de tipo formal.” 
(Tradução nossa).  
48 GIL, José Luis Meilán. El Principio de Participación en la Constitución Española. In: LEAL, Rogério 
Gesta (Org.). Administração Tributária e Participação Social na América Latina. Santa Cruz do Sul, 
EDUNISC, 2005, p. 224. 
“Os princípios, no sentido estrito, são normas que expressam os valores superiores de um 
ordenamento jurídico.” (Tradução nossa).     



 

No Brasil, o princípio tem sido fundamento de decisões importantes, 
superadoras do legalismo estrito, como a proferida pelo Superior Tribunal de 
Justiça ao autorizar o levantamento do FGTS por mãe de pessoa portadora 
do vírus da AIDS, para ajudá-la no tratamento da doença, 
independentemente do fato de essa hipótese estar ou não tipificada na lei 
como causa para o saque do fundo. Em outro acórdão, de elevada 
inspiração, o Tribunal deferiu hábeas corpus em caso de prisão civil em 
alienação fiduciária, após constatar, dentre outros fatores, que o aumento 
absurdo da dívida por força de juros altíssimos comprometia a sobrevida 
digna do impetrante. 49  
 
 

 Os interesses constitucionais devem ser ponderados sempre baseados no 

princípio da dignidade da pessoa humana. Os princípios genéricos devem ser os 

fulcros da interpretação jurídica. A decisão judicial não é um ato administrativo 

discricionário, não deve provocar insegurança jurídica, no entanto deve ser justa. Da 

mesma maneira que a separação dos poderes impede o Poder Judiciário de criar 

leis, o cidadão não poderá ter seus direitos fundamentais desrespeitados por falta de 

lei.  

 
A Constituição assegura ao Poder Legislativo a competência para elaborar as 

leis, entretanto não se pode esquecer que no Brasil há um elevado índice de 

corrupção e que, geralmente, é a elite quem financia as campanhas eleitorais. Esta 

situação obriga o Poder Judiciário ser mais atuante e ter autonomia para interpretar 

as normas. Esta é uma das metas do pós-positivismo: permitir que o Poder 

Judiciário interprete a lei com base em princípios de modo que se concretize a 

justiça sem desrespeitar a segurança jurídica.   

 

Em determinadas situações, o descumprimento do dever legal por parte do 

Estado em relação aos credores de títulos precatórios é um desrespeito aos 

alicerces do pós-positivismo: a justiça e o respeito aos direitos humanos 

fundamentais. A lei deve ser interpretada e aplicada de modo que auxilie na 

efetivação da justiça social. As falhas existentes na Administração Pública devem 

ser combatidas e para isto é fundamental um Poder Judiciário que efetive as 

normas, sempre priorizando a dignidade do ser humano e a igualdade material.    

                                                
49 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 336. 



 

O Código Civil brasileiro ao determinar que o juiz deverá aplicar a lei de modo 

que atenda aos fins sociais que fundamentaram sua aprovação e às exigências do 

bem comum concede discricionariedade ao Poder Judiciário para interpretar a lei, 

entretanto, a interpretação deverá ser bem argumentada e ponderada. A 

interpretação da norma não deve ser baseada unicamente na lógica, é essencial 

levar em conta o elemento teleológico, visto que a lei deve garantir a função social 

do Direito. 50  

 

Os juízes têm a obrigação de justificar suas decisões, porque com elas 
afetam os direitos fundamentais e sociais, além de relevante circunstância de 
que, no Estado Democrático de Direito, a adequada justificação da decisão 
constitui um direito fundamental. (...) Portanto, jamais uma decisão pode ser 
do tipo “Defiro, com base na lei x ou na Súmula y”. (...) A justificativa (a 
fundamentação da fundamentação, se assim se quiser dizer) é condição de 
possibilidade da legitimidade da decisão. 51 

 

 

Tanto a intervenção estatal na economia como a efetivação dos direitos 

humanos fundamentais depende de recursos financeiros. Não há como combater a 

injustiça social sem investimentos. Os deveres fundamentais antecedem os direitos 

fundamentais, portanto, para que se consolide uma sociedade justa é necessário 

que o Poder Judiciário interprete e aplique as leis de acordo com os princípios, 

conforme defende o pós-positivismo. As restrições à compensação do crédito 

tributário com títulos precatórios devem ser avaliadas como um meio de impedir o 

descaso ao princípio da igualdade material.  

 

Empresas de grande poder econômico estão sonegando e praticando crimes 

contra ordem tributária para, posteriormente, pagarem um valor muito inferior ao 

sonegado. Aos titulares dos títulos precatórios são pagos cerca de 30% de seu valor 

original, sendo que muitos precisam receber seus títulos precatórios para satisfazer 

                                                
50 BATISTA Jr., Onofre Alves. O Planejamento Fiscal e a Interpretação no Direito Tributário.Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 160. 
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necessidades básicas. Trata-se de um desrespeito à dignidade do cidadão permitir a 

exploração financeira dos mais necessitados.   

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou no dia 21 de maio 
comunicado dirigido aos credores de precatórios. O informe alerta aos 
credores quanto aos riscos envolvidos na venda de seus títulos, através 
de contrato de cessão de créditos a terceiros. De acordo com o Tribunal, 
pessoas e escritórios, agindo de má-fé, vêm negociando com credores a 
compra de seus precatórios por valores muito abaixo do valor de face desses 
títulos, devidos pelo Estado. Para o advogado, Antônio Roberto Sandoval 
Filho, da Advocacia Sandoval Filho, especializada na defesa de 
servidores públicos, a venda de precatórios configura uma espécie de 
estelionato contra cidadãos desprotegidos. 

52
 (grifo nosso)    

 
O que mais chama atenção na sentença modificada pelo STF, não é o 
aspecto jurídico mas humano da questão, porquanto reconhece e afere 
como sendo vítima de todo processo “compensatório”, expressamente, a 
viúva credora da ação judicial originária e vitoriosa em face da IPERGS e que 
cedeu seu crédito em valor correspondente a 20% do valor de face. A 
compensação pode até ser jurídica e constitucionalmente plausível, mas 
é imoral e geradora de riqueza do atravessador e à “empresa de rapina”, 
como dizia o saúdo e imprescindível Paulo de Tarso Dresch da Silveira, ex-
presidente da Comissão de Precatórios da OAB/RS. 53  (grifo nosso) 
 

 

Considerando que as normas devem ser interpretadas de acordo com os princípios e 

regras, tendo o princípio da dignidade humana como primordial, é coerente estabelecer 

restrições à compensação de tributos com títulos precatórios, visto que se trata de uma 

medida que objetiva impedir que pessoas físicas e jurídicas, que estão sendo 

desrespeitadas pelo Estado, sejam exploradas para beneficiar quem não está cumprindo o 

dever de pagar tributo.  

 

Num Estado Democrático de Direito a interpretação da Constituição e das leis não pode 

ocorrer apenas literalmente, deve-se avaliar a sua legitimidade, averiguar se a dignidade 

humana está sendo respeitada. Seguindo estes critérios para ser o mais justo possível, o 
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Dr. Moacir Danilo Rodrigues, juiz de Porto Alegre, especificou em sua decisão: “A lei é 

injusta. Claro que é. Mas a Justiça não é cega? Sim, mas o juiz não é. Por isso: Determino 

o arquivamento do processo deste inquérito”. 54 O Poder Judiciário deve interpretar a 

norma que faculta a compensação de tributos com títulos precatórios objetivando a 

efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana e o da igualdade material.  

Pires enfatiza que “permitir incentivos a pessoas com maior capacidade 

contributiva, de modo a reduzir o seu encargo financeiro, é inverter o princípio da 

justiça”.55 A cibernética, a globalização e a evolução da humanidade trouxeram 

mudanças expressivas na sociedade e o direito precisa acompanhar essas 

alterações. Para o pós-positivismo, o direito também é um instrumento à realização 

de valores. As interpretações devem resguardar as cláusulas pétreas e os direitos 

humanos fundamentais, com isto é condenável uma interpretação que possibilite aos 

sonegadores, contribuintes que praticaram crime contra ordem tributária, 

compensarem tributos com títulos precatórios que foram adquiridos de pessoas em 

situações financeiras menos favoráveis e por um terço de seu valor nominal.  

 

 

 

6.2 Incitação ao Crime Contra a Ordem Tributária   

 

 Há divergências de opinião quanto à caracterização de crime contra 

ordem tributária por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 

contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo 

de obrigação e que deveria ser recolhido aos cofres públicos (Inc. II, Art.. 2º 

da Lei 8.137/90). Entre os que defendem a classificação da omissão de 

recolhimento do ICMS incidente sobre operações próprias como crime contra 

ordem tributária estão Pedro Roberto Decomain, Celso Ribeiro Bastos, 

Andréas Eisele, Luiz Regis Prado, Yoshiaki Ichihara, Sérgio Antônio Rizelo e 
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Francisco de Assis Alves. A maioria dos doutrinadores não aceita este 

entendimento. Sustentam atipicidade penal dessa omissão: Hugo de Brito 

Machado, Ives Gandra Martins, Dejalma de Campos, Roque Antonio Carraza, 

José Eduardo Soares de Melo, Maurício Conte, entre outros.56  

 

No Brasil predomina a tributação indireta. Ela ocorre quando o valor do tributo 

é incluso no preço final do produto e quem realmente arca com o ônus tributário é o 

consumidor, por isso ele é o contribuinte de fato, enquanto que o comerciante, o 

industrial ou o produtor é o contribuinte de direito. O consumidor final é o efetivo 

pagador do imposto devido. Esse repasse ao consumidor é nítido em operações que 

envolvem produtos sujeitos à substituição tributária como veículos, energia elétrica, 

combustível, entre outros. Inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça 

ressaltam esta realidade. 

 

TRIBUTÁRIO. (...) RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. TRIBUTO INDIRETO. 
REPASSE DE ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. (...) 
1. O tributo examinado (ICMS) é de natureza indireta. Apresenta-se com essa 
característica porque o contribuinte real é o consumidor da mercadoria objeto 
da operação (contribuinte de fato) e a empresa (contribuinte de direito) 
repassa, no preço da mercadoria, o imposto devido, recolhendo, após, aos 
cofres públicos o imposto já pago pelo consumidor de seus produtos. Não 
assume, portanto, a carga tributária resultante dessa incidência. 57 

  

Nos tribunais judiciais há inúmeras decisões condenando por crime 

contra ordem tributária o contribuinte que deixou de recolher o ICMS devido, 

conforme consta na Lei 8.137/90, Art. 2º, Inc. II. O Dr. Edson Alfredo 

Smaniotto frisou em seu parecer que “o não recolhimento do tributo, 

caracteriza animus de infringência à legislação tributária”. 58 Este 

entendimento é plausível, visto que pagar tributo é um dever fundamental. 

Sem arrecadação tributária não há como efetivar os direitos humanos 

fundamentais. 
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Na apelação criminal n. 99.014428-3, de Itajaí, em 11/09/2001, o 

desembargador Jorge Mussi59 ressaltou em seu parecer que o não 

pagamento do ICMS de forma continuada prejudica de forma direta e incisiva 

toda a população do Estado de Santa Catarina, visto que o Estado depende 

da arrecadação para poder propiciar qualidade de vida através de escolas, 

hospitais, estradas, dentre outros benefícios. O desembargador Torres 

Marques redigiu parecer semelhante:    

 
Apelação Criminal. Crime Contra Ordem Tributária (Art. 2º, II, da Lei n. 
8.137/90) em continuidade delitiva. Pleito defensivo pretendendo a 
absolvição. Alegação de que o réu estava ausente da administração da 
pessoa jurídica ao tempo dos delitos. Tese que não afasta a responsabilidade 
criminal do único sócio-gerente constante no contrato social. Pedido de 
reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. Recorrente que 
justificou o não reconhecimento do tributo em face das dificuldades 
financeiras que a pessoa jurídica enfrentava. Versão que necessita estar 
alicerçada em demonstrativos de que o prejuízo fiscal se deu em prol de 
equivalente finalidade social. ICMS classificado como imposto indireto, 
gerando ao contribuinte apenas o dever de repasse. Crime com dolo genérico 
que dispensa a justificativa da finalidade da conduta. Condenação mantida. 
Recurso desprovido. 60  

 
 
 No Relatório, Marques enunciou que o apelante não apresentou provas que 

confirmassem a sua alegação de que o valor do tributo não recolhido teria sido 

utilizado para honrar compromissos obrigacionais de natureza equivalente. Ele 

transcreveu parte do parecer do Desembargador Noel de Quadros, de Maringá,  

vinculado à Apelação Criminal n. 411.433-4, no qual discrimina que “a mera 

alegação de dificuldades financeiras da empresa não é motivo suficiente para eximir 

a responsabilidade criminal em crimes contra ordem tributária, se não demonstrado 

cabalmente que em razão delas era exigível conduta diversa”. Também enfatizou 

que é da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que basta 
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o dolo genérico para caracterizar conduta prevista nos artigos 1º, IV e 2º, II da Lei 

8.137/90. Não é necessário demonstrar a intenção de se obter o benefício indevido.   

 

O dolo genérico é o suficiente para caracterizar crime contra a ordem tributária, assim 
sendo, é relevante distinguir o crime doloso do culposo. Quando o agente der causa ao 
resultado ou assumir o risco de produzi-lo será classificado como um crime doloso. Para ser 
doloso a pessoa deve proceder de maneira maliciosa objetivando prejudicar outrem. Se o 
agente atuar visando o resultado ou agir consciente do risco de produzi-lo estará cometendo 
um dolo genérico. Tendo a atuação do agente um fim especial o crime será qualificado como 
dolo específico. Será crime culposo se o agente provocar o resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia do agente. No geral, para haver punição o fato previsto como crime 
deve ter sido praticado dolosamente.  
  

 Para fundamentar a exclusão do não recolhimento do ICMS da lista de crimes 

contra ordem tributária muitos alegam que ele é cobrado por dentro, faz parte do 

preço de venda da mercadoria, logo o contribuinte não estaria se apropriando do 

valor pertencente ao Estado. Esta alegação não é convincente, visto que o ICMS é 

um imposto não cumulativo. O contribuinte é responsável pelo recolhimento apenas 

da diferença entre o ICMS a recuperar (proveniente das aquisições) e o ICMS a 

recolher (oriundo das vendas). No geral, o valor do ICMS é repassado ao 

consumidor final, principalmente em produtos sujeitos à substituição tributária como 

energia elétrica, combustível, cerveja, veículos, cigarro, entre outros. O contribuinte 

de fato do ICMS é o consumidor final. 

 

 Além do contribuinte não ser o efetivo pagador do ICMS, não se pode 

esquecer a concorrência desleal que ocorre com o não recolhimento do ICMS 

devido. Há diversas maneiras de sonegar o ICMS, contudo o estudo está 

centralizado no caso em que a empresa declara o valor exato do ICMS devido, mas 

não o recolhe. Neste caso, o contribuinte pode não estar omitindo informações, no 

entanto, com as vendas recebidas, ele estará utilizando um capital de terceiro, mais 

especificamente do Estado, como capital de giro.  

 



 Decomain 61 ressalta que o valor do ICMS está embutido no preço de venda, 

mesmo que a venda não tenha gerado lucro, o ICMS será cobrado do adquirente, 

com isto o imposto será recebido e deve ser repassado ao Estado.  Ele cita como 

exemplos típicos de crime contra ordem tributária, conforme art. 2º, inciso II, da Lei 

nº 8.137/90, o não recolhimento do ICMS devido pelas prestadoras de serviço de 

comunicação telefônica e pelos fornecedores de energia elétrica. Se, em 30 dias 

após o vencimento, o cidadão não pagar a conta de telefone a empresa suspende a 

prestação de serviço sem antes procurar se informar qual a razão do atraso no 

pagamento. Essa mesma rigidez deve haver na cobrança do tributo. O não repasse 

do imposto ao Estado, sem justificativa convincente, deve ser classificado como 

crime contra ordem tributária.   

 

 Um aspecto que pode ser questionado é quando há inadimplência. O ICMS é 

apurado pelo regime de competência, consequentemente o imposto devido em uma 

venda a prazo (4 prestações) deverá ser recolhido no início do mês seguinte. Em 

certas ocasiões, antes mesmo do recebimento da primeira parcela. Caso o 

consumidor fique inadimplente, o contribuinte terá que repassar ao Estado uma 

importância (ICMS) que ainda não recebeu. Para evitar injustiças, deve caracterizar 

crime contra ordem tributária o não recolhimento do ICMS devido que for apurado 

com base no regime de caixa. A tributação deve ser justa. Do mesmo modo que é 

incoerente uma empresa ampliar suas atividades por intermédio do imposto não 

repassado ao Estado, também é injusto condenar um contribuinte pelo não 

recolhimento de um imposto que efetivamente ainda não passou pelas suas mãos.      

  

Hugo de Brito Machado considera que a ausência ou a má qualidade dos 

serviços públicos, o mau exemplo dos governantes, o tratamento tributário injusto e 

a dedução do ágio nas privatizações excluem todo e qualquer fundamento legal que 

justifique a criminalização do ilícito penal. 62 Infelizmente, esses absurdos fazem 

parte da realidade brasileira, entretanto deve ser levado em conta que “a corrupção 

é uma via de duas mãos, é bilateral, porque não há corrupto sem corruptor. Não 
                                                
61 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes Contra a Ordem Tributária. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2008, p. 444-445. 
62 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes Contra a Ordem Tributária. São Paulo: Atlas, 2008, p. 203-206. 



raro, a corrupção é provocada por alguém que não exerce o poder, mas dele quer 

tirar proveito”.  63 Portanto, o primeiro passo para reverter esta triste realidade é o 

cumprimento dos deveres fundamentais por parte de todos os cidadãos. Como exigir 

dos representantes do povo honestidade e qualidade na aplicação do tributo 

arrecadado antes de cumprir o dever fundamental?   

 

Entendemos que se deva buscar, incansavelmente, os mecanismos para 
uma tributação justa e isonômica. À luz dessas considerações, entendemos 
que, em nome da manutenção do Estado como agente de promoção do bem 
comum, é necessário desfazer-se o mito em torno do problemático 
princípio da tipicidade, que, quando muito, vem servindo de anteparo 
protetor para grandes empresas se valerem de especializadas assessorias 
tributárias e seus poderosos juristas, para contornarem os ditames da lei 
impositiva, e com isto otimizarem os seus lucros e fugir à sua função social. 
64 (grifo nosso) 

 

 Deixar de recolher o ICMS devido não corresponde a um crime civil e sim a 

um crime penal, visto que o contribuinte não recolheu ao verdadeiro destinatário o 

valor que foi cobrado, especificamente para esse fim, de um terceiro. O crime está 

em não repassar ao Estado o valor, que corresponde ao ICMS cobrado de terceiro.65   

Ao realizar o levantamento do ICMS não recolhido com base no regime de caixa 

será apurado um valor que o contribuinte recebeu e não repassou ao Estado, 

havendo, assim, uma apropriação de um bem (valor) que estava em seu poder por 

um tempo determinado em nome de terceiro (Estado).   

  

 Ë repudiável permitir que contribuintes que receberam dos consumidores o 

valor do ICMS e não o repassaram para o Estado sejam beneficiados com a 

compensação de tributos com títulos precatórios. O contribuinte deixou de cumprir o 

seu dever fundamental. Estará utilizando um capital de terceiro que poderá ser 

restituído caso seja fiscalizado. E para completar a festa, ao ser autuado compensa 

a dívida tributária com títulos precatórios pagando apenas um terço (1/3) do imposto 

efetivamente devido. Trata-se de uma situação inaceitável num país com tamanha 
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desigualdade social e concentração de renda. Houve a apropriação de um bem 

(valor), portanto deve ser classificado como crime contra ordem tributária.  

 

 

6.3 Enaltecimento do Concorrente Desleal 

 

 A Constituição consagrou uma economia capitalista, na qual a livre iniciativa é 

primordial. Ela está amparada no princípio da liberdade, visa resguardar o direito de 

exercer atividade econômica sem qualquer restrição estatal. O Estado e o setor 

privado devem adotar condutas que induzam a um ponto de equilíbrio, no qual seja 

reconhecido o valor social do trabalho sem desrespeitar a livre iniciativa. Trata-se de 

um dos frutos do liberalismo que lutou pela limitação do poder do Estado. Não se 

trata de uma proteção absoluta, visto que a livre iniciativa não poderá violar os 

direitos fundamentais. 

       

A livre iniciativa proíbe o Estado de agir arbitrariamente na economia. Esta proteção 

abrange tanto a liberdade da empresa como a do trabalho. Deve-se considerar que “a livre 

concorrência é um dos alicerces da estrutura liberal de economia e tem muito a ver com a 

livre iniciativa. É dizer, só pode existir a livre concorrência onde há a livre iniciativa. O 

inverso, no entanto, não é verdadeiro – pode existir livre iniciativa sem livre 

concorrência”.66 A livre iniciativa não é absoluta. O Supremo Tribunal Federal 

manifestou-se através da ADI nº 319/DF, na qual especificou que o Estado poderá intervir 

na economia, desde que o objetivo seja a conciliação do fundamento da livre iniciativa e 

do princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das 

desigualdades sociais. Consta no acórdão: 
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Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do 
princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das 
desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o 
Estado, por via legislativa, regular a política social, pode o Estado, por via legislativa, 
regular a política de preços de bens e serviços, abusivo que é o poder econômico que 
visa o aumento arbitrário de lucros. 67 

 

A Constituição Federal garante a livre iniciativa com a finalidade de concretizar uma 

justiça social. Ela é protegida objetivando assegurar a todos uma existência digna. Para 

que ocorra a consolidação desse objetivo é relevante que os princípios da livre 

concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades 

regionais e sociais, entre outros, sejam respeitados. Sem a liberdade de iniciativa não há 

como efetivar a livre concorrência.   

 

A Operação Cevada realizada pela Polícia Federal comprova que o pagamento de tributos 

através de precatório pode estimular a concorrência desleal. Em março de 2005, foi 

divulgado pela Gazeta de Alagoas que havia fortes indícios de que a Schincariol estava 

negociando R$ 3 bilhões em títulos precatórios. 68 Relevante destacar que seria pago cerca 

de R$ 1 bilhão pelos R$ 3 bilhões de títulos precatórios. No mês de junho do mesmo ano, 

com a efetivação da Operação Cevada, a Polícia Federal e a Receita Federal acusam o 

grupo Schincariol de sonegar cerca de R$ 620 milhões por ano, 69 ou seja, R$ 3,1 bilhões 

nos últimos cinco anos. É essencial estabelecer limites ao pagamento de tributos com 

precatórios.  
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Ainda pode-se considerar o dado de que, ao serem utilizados precatórios, sem 

qualquer disciplina anterior, o agente econômico vem a se colocar em uma 
situação de vantagem em relação a seus concorrentes que solvem os mesmos 
débitos em dinheiro, de tal sorte que alguns têm a possibilidade de se expandir mais 
que outros, rendendo, mesmo, a possibilidade de eliminação da concorrência, 

caracterizada como abuso do poder econômico pelo § 4º do art. 173 da 
Constituição Federal. 70 

 

Com base no exposto, é justo que o Estado compense os tributos com títulos precatórios 

adquiridos de terceiros com base no valor de mercado, e não em seu valor nominal. A 

culpa pelo deságio no valor do precatório é do Estado. No entanto, não há a mínima 

coerência em adotar interpretações jurídicas que favoreçam empresas que, através da 

sonegação e da concorrência desleal, estão conquistando mercado, ampliando seu número 

de filiais e aumentando sua margem de lucro.   

O Estado e toda a comunidade, lamentavelmente, perdem com a concorrência desleal. A 

livre concorrência tem como finalidade garantir condições de igualdade a todo o setor 

econômico. Ela é essencial para o sucesso do sistema capitalista. Pode-se considerar que a 

livre concorrência é um complemento da livre iniciativa, que visa assegurar o respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. Determinar que a compensação de tributos com 

títulos precatórios adquiridos de terceiros seja de acordo com o seu valor de mercado é 

adotar uma medida que obstrui a concorrência desleal.  

 

 

6.4 Exceções à Ordem Cronológica de Apresentação dos Precatórios 
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A ordem cronológica de apresentação corresponde a uma “(...) listagem elaborada pelo 

departamento competente da entidade pública, contendo o registro de todos os precatórios 

encaminhados pelo Poder Judiciário, na sequência exata da data de sua apresentação”. 71 

Sua finalidade é possibilitar um rígido controle no pagamento dos títulos precatórios e 

impedir a violação do princípio da isonomia. A Lei de Responsabilidade Fiscal também 

especifica que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de 

sentenças judiciais de modo que seja respeitada a ordem cronológica determinada pelo art. 

100 da Constituição. 

 

 A Emenda Constitucional 30/2000, através da inclusão do artigo 78 no Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, autorizou a cessão de precatórios. 

Surgiu o “mercado negro” dos títulos precatórios, apesar da compensação de 

precatórios ter sido limitada apenas aos decorrentes de ações ajuizadas até 31 de 

dezembro de 1999. Os precatórios foram transformados em títulos especulativos, 

visto que a sua negociação é efetuada por intermédio de um advogado, ou de uma 

instituição financeira ou de um corretor de títulos e valores mobiliários. O precatório 

passou a ser um título de mercado que tem seu valor definido pela lei da oferta e da 

procura.  

 

 Uma das barreiras para o sucesso na especulação dos títulos precatórios é o 

artigo 100, caput, da Constituição, por determinar que a Fazenda deverá efetuar o 

pagamento de seus credores conforme a ordem de apresentação dos precatórios. A 

inadimplência do Estado gera incertezas quanto a data em que o título precatório 

será quitado. Nestas condições, para adquirir títulos precatórios, é conveniente que 

o cessionário tenha um capital disponível superior ao seu capital de giro necessário 

para manutenção de sua empresa. Este detalhe o torna um investimento não tão 

atrativo.   
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 O pagamento de títulos precatórios desvinculados da ordem cronológica deve 

ser bem fundamentado, não pode ocorrer aleatoriamente. Neste caso, é essencial 

que as normas sejam interpretadas com fulcro na consolidação da igualdade 

material. Estabelecer exceções à ordem cronológica é legal e legítimo se tiver como 

escopo a efetivação dos direitos humanos fundamentais. Não há cidadania se esses 

direitos não forem garantidos materialmente ao cidadão. Coerente é o parecer do Dr. 

Frederico de Sampaio Didonet no processo 1.07.0053068-5, da 6º Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Porto Alegre: 

 

Como repetidamente já falou, a Magna Carta determina uma ordem rígida 
para o pagamento de precatórios e o que foi postulado é a compensação 
de débitos com precatório, independentemente da ordem de 
apresentação. Isso não deveria ser admitido pelo Poder Judiciário, 
principalmente porque tal fato quebra o princípio da isonomia, pois fere 
direito daquele que apresentou na ordem cronológica seu crédito, e que 
possui direito assegurado de ver seu crédito com o Estado saldado. 72 (grifo 
nosso) 

 

Quebrar a ordem cronológica para beneficiar especuladores, sonegadores, entre outros é 

inaceitável. São coerentes as exceções que buscam impugnar a desigualdade social, como 

é o caso da proposta de Emenda Constitucional 12/2006 que sugere a exclusão da ordem 

cronológica para o pagamento de precatórios de menor valor e para os que forem devidos 

às pessoas acima de 65 anos. As exceções propostas neste trabalho podem ser 

consideradas constitucionais, visto que estão vinculadas aos direitos humanos 

fundamentais e aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.    

 

 

6.5 Respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal  

 

                                                
72 CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Mercado de Precatórios e Crédito Tributário. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 70. 



Entre os principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF estão o 

de conter os déficits públicos e o crescente endividamento das unidades da 

federação. Tornou-se obrigatório o princípio da transparência, que, por sua vez, 

exige o cumprimento do princípio da publicidade. Obriga que as decisões 

administrativas sejam motivadas e condiciona a aprovação do orçamento à 

participação popular. A LRF fez com que o cidadão deixasse de ser um mero eleitor, 

garantiu-lhe uma participação mais abrangente nas decisões administrativas, na 

política urbana. 

 

O objetivo do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal é impedir a 

renúncia fiscal aleatória.73 Determina que não poderá haver concessão ou ampliação 

de incentivos ou de benefícios fiscais sem que haja uma prévia avaliação do impacto 

orçamentário-financeiro que os mesmos provocarão. Na opinião de 

Grupenmacher,74 a plena autonomia arrecadatória e de gerência financeira são 

indispensáveis a autogovernabilidade das pessoas políticas de direito público, fato 

este que torna inconstitucional a vedação de renúncia de receita e a imposição de 

medidas de compensação.  

 

Cavalcanti75 tem opinião divergente. Para ele, o art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal visa combater a irresponsável guerra fiscal e a impedir que 
se concedam benefícios fiscais que não estejam vinculados ao equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico do país. É necessário que haja coerência na 
concessão dos incentivos fiscais. A autonomia arrecadatória não está sendo 
desrespeitada, exigem-se decisões mais éticas, de modo que um desequilíbrio nas 
contas públicas não seja provocado..  A finalidade não é impedir a concessão de 
benefícios fiscais, mas sim evitar que os mesmos comprometam o cumprimento das 
metas fiscais. 
 

                                                
73 BRASIL. Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 14. 
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições (...).    
74 GRUPENMACHER; Betina Treiger. Lei de Responsabilidade Fiscal, Competência Tributária, 
Arrecadação e Renúncia. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Org.). Aspectos Relevantes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  São Paulo: Dialética, 2001, p. 23. 
75 CAVALCANTI; Márcio Novaes. Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 97. 



Os resultados decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal foram 

representativos. Em 1995, cerca de 82,2% dos municípios apresentaram déficit 

fiscal. Em 1998 esse percentual reduziu para 55,5%, atingindo 41,5% em 2000. 

Baixou para 31,5% no exercício de 2001. 76 Em 2002, o superávit primário de 3.089 

municípios era de R$ 2,8 bilhões aumentando para R$ 7,1 bilhões em 2005, 

enquanto que os recursos disponíveis em caixa, descontados os “restos a pagar”, 

evoluíram de R$ 2,3 bilhões para R$ 8 bilhões no mesmo período. Em dezembro de 

2005, os 4.169 municípios avaliados tinham uma dívida no valor de R$ 11,2 bilhões, 

no entanto, no caixa destas prefeituras restavam R$ 19 bilhões, o que corresponde a 

um superávit de R$ 8 bilhões. 77 

 

Pesquisas do SEBRAE indicam que o principal motivo de encerramento das atividades 

das pequenas empresas são problemas com o fluxo de caixa. Se o controle do fluxo de 

caixa é complexo para as empresas, duplica-se a dificuldade para o Estado. Além do 

campo de atuação ser infinitamente mais amplo, só deverá atuar de acordo com as leis 

orçamentárias. Nada pode ser feito sem lei anterior que autorize. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF estabeleceu regras para aprimorar o gerenciamento dos 

recursos públicos.   

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como finalidade conduzir os governos a uma 

administração eficiente dos recursos públicos. O Estado para atuar economicamente 

depende da existência de recursos financeiros disponíveis. Não pode tomar decisões sem 

                                                
76 BREMAEKER, François E. J. Panorama das Finanças Públicas Municipais em 2002. Rio de Janeiro: 
IBAM/APMC/NAPI/IBAMCO, 2003, p. 10. 
77 Informações concedidas por Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), em entrevista realizada pela Radiobrás – Os resultados da pesquisa foram divulgados no dia 
11/12/2006, pela Confederação Nacional dos Municípios e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística – IBGE – http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/12/11/materia.2006-12-
11.8880469528/wiew - Acessado em 19.01.2008. 



avaliar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro. Todos esses fatores justificam 

um planejamento e rígido controle na compensação de tributos com títulos precatórios.       

 

 

6.6 Estímulo à Sonegação Fiscal 

 

No geral, a aquisição dos precatórios é realizada por empresas 

especializadas em administração de créditos tributários, sendo que pagam ao titular 

do precatório cerca de 20% a 30% do seu valor de face. Talita Azevedo enfatiza que 

“o precatório parecia ter virado um ‘negócio da China’, como por exemplo, comprar 

um título judicial avaliado em mais de R$ 1 milhão de reais por apenas R$ 

237.500,00” 78 Uma das críticas a PEC 12/2006 é que o Estado pagaria os títulos 

precatórios com deságio. O que não pode passar despercebido é que o prejudicado 

será o mesmo: o cidadão titular do precatório. Com ou sem a PEC 12/2006, ele 

receberá o seu crédito com deságio, caso o negocie no “mercado negro”.  

 

Entre os mais interessados em negociar títulos precatórios estão as empresas 

de grande porte. Patrícia Monteiro 79 destacou que uma dessas empresas estava 

pretendendo negociar R$ 3 bilhões de créditos precatórios com servidores públicos 

de Alagoas. Com o deságio que predomina na negociação do precatório esta 

empresa pagaria apenas um terço deste valor, ou seja, R$ 1 bilhão. Da mesma 

maneira que o Estado jamais deverá ser beneficiado por descumprir a lei ou por 

desrespeitar o cidadão, também é condenável que uma grande empresa, cuja 

situação financeira é privilegiada, explore os desfavorecidos.  

 

Os títulos precatórios de pequeno valor são maioria em questão de quantidade (cerca de 

80%). Deste modo é justo adotar medidas que priorizem o pagamento de pequenos 

                                                
78 AZEVEDO, Talita. Precatórios Riscos do Negócio. Informativo Tributário. Disponível em: 
http://www.edisonsiqueira.com.br/site/informativo/76doutrina.html . Acesso 19.05.2009.   
79 MONTEIRO, Patrícia. Empresa negocia R$ 3 bilhões em precatórios. Gazeta de Alagoas. 
06/03/2005.  



credores e de pessoas com idade superior a 60 anos, principalmente, se os títulos forem 

relativos a créditos de natureza alimentícia. Estas medidas auxiliam na efetivação da 

justiça social.    

 

No exercício de 2008, a dívida ativa da União correspondia a 680 bilhões, 

enquanto que a arrecadação prevista era de 622 bilhões. Apenas 10% dos 

contribuintes são responsáveis por 60% da dívida ativa. 80 A permissão legal para 

pagar tributo com precatórios é um estímulo à sonegação e será um prêmio aos 

contribuintes que não cumpriram o dever de pagar tributo. Advogados tributaristas 

reconhecem essa realidade.81 Telmo Ricardo Schorr 82 enfatiza que autorizar a 

compensação de tributos com títulos precatórios gera consequências negativas 

como a permanência do precatório no mercado negro, transferência de riqueza 

exclusivamente ao atravessador e prejuízos aos credores e seus advogados.  

 

Não se pode aceitar uma interpretação jurídica que favoreça a sonegadores num país, no 

qual a maior parte da renda (50%) fica nas mãos de uma minoria (10%). A concentração 

de renda está na mesma proporção da sonegação. Uma minoria é responsável pela maior 

parte da dívida ativa, o que possibilita concluir que os que mais ganham são os que mais 

sonegam. É inaceitável que o Poder Judiciário interprete uma norma jurídica de modo que 

produza efeitos contrários aos objetivos fundamentais estabelecidos na Constituição.    

Quanto maior for a concentração de renda, maior deve ser a participação 
destes poucos afortunados no total arrecadado. Sua contribuição destina-se a 
atender aqueles que ganham pouco e  não podem arcar com despesas de 
internações em hospitais particulares, manutenção de filhos em escolas 

                                                
80 LIMA, Daniel. Dívida Ativa da União Alcança R$ 680 bilhões, calcula Procuradoria da Fazenda 
Nacional. Disponível em: www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/06/13/materia.2008-06-
13.2267481343/view. Acessado em: 19/03/2009.  
81 Jornal do Senado. Compra e Venda de Precatórios com Deságio. Edição de segunda-feira, 
13.03.2006. 
Disponível:www.senado.gov.br/jornal/noticia.asp?codEditoria=1607&dataEdicaoVer=20060313&data
EdicaoAtual=20061117&nomeEditoria=Precat%F3rio&codNoticia=43461.  Acessado em 19.03.2009.  
82 SCHORR, Telmo Ricardo. Precatório  não  pode  fazer  parte  de mercado  de  compra  e  venda.  
Publicado em 26.11.2008. Obtido através do http://www.conjur.com.br/2008-nov-
26/precatorio_não_parte_mercado_negro?imprimir=1 . Acessado em 17.05.2009. 



pagas, etc. Transferência social é justiça distributiva. As pessoas de maior 
renda ficam, assim, comprometidas a concorrerem com parcela mais 
significativa para a satisfação das necessidades da camada mais pobre da 
população, que não pode dispor de benefícios, como assistência médica, 
ensino gratuito, pecúlio, além de outros. (...) Paradoxalmente, são os 
contribuintes situados no topo da pirâmide fiscal os que mais facilidades têm 
para driblar o fisco, vez que comumente auferem rendimentos de várias 
origens ou são profissionais autônomos, sem vínculo, portanto, com a fonte 
pagadora, encarregada da retenção antecipada do imposto.83 

 

Ninguém pode exigir a concretização de seus direitos se antes não cumprir os seus deveres 

fundamentais. O contribuinte não tem o direito de cobrar do Estado as melhorias na saúde, 

na educação e na segurança se o dever de pagar tributo não se cumpre. A concentração de 

renda é uma das principais causas da desigualdade social, logo é inadmissível que 

sonegadores aumentem o seu patrimônio explorando o desequilíbrio emocional e 

financeiro de pessoas que estão vivendo momentos de desespero. 

 

Toda a comunidade, em especial os empresários, precisa se conscientizar de 

que o baixo nível educacional, o apoio financeiro a políticos corruptos em 

campanhas eleitorais, a concorrência desleal, a destruição do meio ambiente 

provocarão efeitos negativos que afetarão toda a sociedade. A falta de recursos 

financeiros e a ausência de justiça social dificultam a efetivação dos direitos 

humanos fundamentais e a convivência em comunidade. Esta situação gera apenas 

efeitos negativos como: violência, sequestros, assaltos e assassinatos.        

 
 
É inacreditável que alguns judiciários estão sendo elogiados por decidirem 
que os sonegadores de impostos possam abater os seus ilícitos através de 
precatórios comprados a preço vil de sofridos credores judiciais. A solução 
jurídica, respaldada na moralidade, seria processos por crimes de 
responsabilidade. Muitos devedores deixarão de pagar em dia os 
impostos se amanhã podem liquidá-los através da aquisição, com 
deságio de 70%, de precatórios devidos a homens e mulheres que 
temem morrer sem ver respeitados os seus direitos de cidadania. 84  
(grifo nosso)   

                                                
83 PIRES, Adilson R. Contradições no Direito Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 59 e p. 69. 
84 A Notícia – Joinville. Canal Aberto. Anunciado em 01/03/2008. Obtido através do site: 
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O Brasil das sacanagens, (...), criou mais uma mina de ouro, para as gangues 
faturarem dinheiro fácil e legal. Pra lá de legal. Trata-se de compra dos 
precatórios, uma espécie de agiotagem, de disfarçada extorsão, que pode 
render 80 por cento. Nenhum negócio do crime organizado pode ser mais 
lucrativo, e com aval da justiça, e a garantia do governo. Nada mais 
seguro e “honesto”, no Brasil sem risco para os especuladores e 
atravessadores. 85 (grifo nosso) 

 

Para consolidar uma sociedade justa é essencial que o Poder Judiciário interprete as 

normas de modo que garanta a todo cidadão uma vida digna e possibilite amenizar as 

sequelas negativas decorrentes da política econômica adotada na década de 1970. A 

concentração de renda e o agravamento da desigualdade social foram efeitos marcantes do 

crescimento econômico acelerado. Nenhum empresário protestou os privilégios que 

obteve com as medidas econômicas adotadas naquela época. Entretanto, muitos desses 

empresários, que foram beneficiados, contestam a carga tributária em vigor.   

 

A crise econômica vigente comprova a necessidade da participação do 

Estado na economia. Nos Estados Unidos o governo está investindo bilhões para 

salvar empresas que se classificam entre as maiores do mundo. Fatos como este 

comprovam que os liberais não estão com toda a razão. Eles sempre defenderam 

que o Estado deve ter uma participação mínima na economia, cuidar apenas do 

extremamente necessário como segurança, educação, entre outros, entretanto, até o 

presente momento, nenhum defensor do liberalismo criticou a atual intervenção 

estatal na economia em prol de multinacionais que estão falindo e de instituições 

financeiras que estão em estado de insolvência. 

   

O descumprimento das decisões judiciais pela Administração Pública fere o princípio da 

moralidade. A impunidade estimula a conduta irresponsável do governo. No entanto, 

deve-se lembrar que os membros dos Poderes Executivo e Legislativo foram eleitos pelo 
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povo. Eles refletem o que predomina em nossa sociedade. Torna-se difícil exigir uma 

conduta ética dos representantes do povo se quem os elege não adotar um comportamento 

ético. Não se combate a injustiça através de atos injustos. Se a sociedade deseja paz, 

segurança, igualdade, liberdade, é necessário repudiar interpretações jurídicas que 

agravam a injustiça social. 

 

As crises do petróleo em 1973 e em 1979 , a recessão econômica mundial no período de 

1979 a 1982, obrigaram o Estado a elevar a carga tributária e agravaram a desigualdade 

social. A necessidade da intervenção estatal é difícil de ser contestada e para que possa 

intervir deve haver recursos financeiros. A tributação é necessária, portanto permitir que 

contribuintes com capacidade econômica, que não cumpriram o dever de pagar tributo, 

que praticaram crimes contra a ordem tributária, tenham lucro ao extinguir suas dívidas 

tributárias com títulos precatórios é estimular a sonegação, é fazer com que os honestos 

tenham vergonha de ser honestos.  

 

  

6.7 Tratamento Diferenciado às Microempresas  

 

 O art. 170 da Constituição Federal especifica que a ordem econômica tem como 
fundamento a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. A economia deverá ser 
conduzida de modo que assegure a todos os cidadãos uma existência digna e possibilite a 
efetivação da justiça social. Entre os princípios que regem a atividade econômica estão o da 
livre concorrência, da redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno 
emprego e o do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.      

 

Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é o desenvolvimento 

econômico. Não basta ampliar a produção de bens destinados a atender às necessidades 

humanas, é preciso que haja melhoria nos indicadores vitais, sociais e econômicos. 



Visando concretizar esse objetivo, o constituinte estabeleceu que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deverão adotar um tratamento jurídico diferenciado às 

microempresas e às empresas de pequeno porte. Este é um dos fundamentos (Art. 179, 

CF) da permissão da compensação de tributos com títulos precatórios pelo seu valor 

nominal quando o cessionário for pessoa jurídica que tenha receita bruta igual ou inferior 

a R$ 30.000,00 por mês.  

 

De acordo com o art. 3º, da Lei Complementar 123/2006, poderão ser qualificadas como 

microempresa e empresas de pequeno porte aquelas que tiverem uma receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 2.400.000,00. Para compensar tributos com títulos precatórios, foi 

estipulado que o cessionário não poderá ter receita bruta anual superior a R$ 360.000,00, 

caso contrário o precatório deverá ser compensado com base em seu valor de mercado ou 

valor alcançado em leilão. As principais razões deste limite são cumprir a Constituição 

aplicando um tratamento diferenciado às microempresas, desestimular a ação de 

atravessadores, combater o mercado negro do precatório e prejudicar, ao mínimo, a 

distribuição de renda.         

 

Importante relembrar que, no exercício de 2008, apenas 10% dos 

contribuintes eram responsáveis por 60% da dívida ativa da União.  O Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT realizou estudos nas contas públicas e 

conclui que empresários, banqueiros, comerciantes e latifundiários deixam de pagar 

226,5 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. 86 Nas fraudes descobertas pela 

Receita Federal e pela Polícia Federal os valores envolvidos são astronômicos. 

                                                
86 TAFAREL, Jose. A máquina da corrupção e sonegação no Brasil. Publicado no Jornal Inverta, nº 
373, de 05 a 20 de julho de 2004. Disponível em: 
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/07/286828.shtml . Acessado em 24.05.2009. 



Estas informações mostram que raramente as verdadeiras microempresas estão  

envolvidas em sonegações vultosas.  

 

 Ainda sobre a arrecadação do ICMS, as microempresas e as empresas de 

pequeno porte têm uma participação ínfima na arrecadação, sendo consideradas 

relevantes na geração de emprego. Possibilitar às empresas com receita bruta 

mensal igual ou inferior a R$ 30.000,00, a compensação de tributos com títulos 

precatórios com base no seu valor original não provocará queda expressiva na 

arrecadação do ICMS. Contrariamente, estará sendo adotado um tratamento 

diferenciado aos principais geradores de emprego do Brasil e que são inexpressivos 

na arrecadação tributária. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Violência não se combate com violência. A desonestidade na aplicação dos 

tributos arrecadados não será eliminada com a sonegação nem com o crime contra 

a ordem tributária. As consequências da injustiça social estão crescendo a cada dia: 

presídios lotados e dominados pelos bandidos, traficantes reprimindo áreas urbanas, 

surgimento das milícias, entre outras mazelas sociais. Mudanças urgentes deverão 

ocorrer. A carga tributária brasileira, uma das mais elevadas do mundo, necessita 

ser reduzida. Os contribuintes devem cumprir o dever de pagar tributo. A sociedade 

deve exigir que se combata a má aplicação dos recursos públicos, reivindicar o fim 

da impunidade, cobrar a penalização dos sonegadores, exigir uma política tributária 

que gere uma melhor e mais justa distribuição de renda. Se isto não for feito, o Brasil 

corre o risco de se consolidar como um país sem leis.  
 

Só haverá uma sociedade justa se a injustiça for combatida. Num país em 

que vigora uma das maiores concentrações de renda do mundo, que deseja 

erradicar a pobreza, objetiva reduzir as desigualdades sociais e visa consolidar uma 



sociedade justa, não se pode aceitar que as normas vinculadas aos títulos 

precatórios sejam interpretadas de modo que favoreçam a concorrência desleal, os 

contribuintes sonegadores e os praticantes de crimes contra a ordem tributária. Uma 

sociedade justa requer, acima de tudo, empresas éticas e responsáveis.       

 

Permitir a compensação de tributos com títulos precatórios de acordo com as restrições 

apresentadas é plenamente constitucional, visto que os objetivos das limitações são: a) 

combater a exploração dos mais necessitados; b) impedir o agravamento da desigualdade 

social; c) respeitar e efetivar os direitos humanos fundamentais; d) assegurar a livre 

concorrência; e) beneficiar as microempresas; f) desestimular o crime contra ordem 

tributária; g) exigir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; h) favorecer o 

pagamento de precatórios de natureza alimentar; e i) agilizar o pagamento de precatórios 

de menor valor. Trata-se de interpretar e aplicar a lei com base no neoconstitucionalismo 

(pós-positivismo). As normas jurídicas devem ser interpretadas e aplicadas de acordo com 

os princípios e valores consagrados pela Constituição Federal. 
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