
 
PARECER/PGFN/CAT Nº 50/2014 

 

Parecer público. 

Consulta formulada pela RFB. Nota Técnica 

nº. 33 - Cosit, de 26 de novembro de 2013. 

Alcance do julgamento das ADI’s nº. 173-

6/DF e 394-1/DF. Art. 47 da Lei nº. 8.212, de 

24 de julho de 1991, não atingido. Norma 

vigente e eficaz. Exigência de CND para 

prática de determinados atos de registro 

cartorário. Desatendimento dessa exigência 

legal pela Instrução Normativa CGJ-BA nº. 

2/2011 e pela Portaria CGJ-RJ nº. 41/2013. 

 

 

I. Envia a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

a Nota Técnica nº. 33 - Cosit, de 26 de novembro de 2013, e a Nota RFB/Suara/Codac/Dinor nº. 

240, de 13 de agosto de 2013, registradas nesta PGFN sob nº. 8657/2013 e 9090/2013, que 

demandam análise e providências desta PGFN em razão da situação descrita a seguir. 

 

2.As mencionadas Notas relatam a edição, pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos 

Estados da Bahia e do Rio de Janeiro, respectivamente, da Instrução Normativa CGJ-BA nº. 

2/2011 (que dispensa os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e os Cartórios de 

Registro de Imóveis de exigir comprovação da quitação de créditos tributários para realizar o 

registro de contratos ou outros documentos pertinentes às suas atribuições) e da Portaria CGJ-

RJ nº. 41/2013 (que revoga o artigo 589 e parágrafo único da Consolidação Normativa da 

Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial, que considerava documento obrigatório para 

averbação de obra de construção civil a CND do INSS), em decorrência do julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal das ADI’s nº. 173/DF e 394/DF. 

 

3.No julgamento das ADI’s nº. 173/DF e 394/DF o STF declarou inconstitucionais o artigo 1º, seus 

incisos I, III e IV, e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 7.711, de 22 de dezembro 1988, que exigiam a 



comprovação da quitação de créditos tributários para a prática de diversos atos de registro 

cartorário. 

 

4.A RFB pede posicionamento desta PGFN no sentido de confirmar sua posição de que os artigos 

47 e 48 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, que não foram objeto de apreciação pelo 

Supremo Tribunal Federal, continuam vigentes e com presunção de constitucionalidade, de 

maneira que persistiria a exigência legal descrita em tais normas para apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos relativos às contribuições sociais para a lavratura e registro de títulos 

representativos de determinadas operações de alienação de bens móveis e imóveis, além da 

averbação de obras de construção civil. 

 

5.Ademais, a RFB demanda à PGFN que sejam adotadas as medidas pertinentes para “sustar os 

efeitos da Instrução Normativa CGJ nº. 2, de 2011, do TJ/BA e do Provimento CGJ nº. 41, de 2013, 

do TJ/RJ”, recomendando urgência, pois afirma serem graves os efeitos negativos de tais atos 

sobre a arrecadação das contribuições incidentes sobre obras de construção civil. 

 

6.É o breve relatório. Passamos à análise. 

 

7.Registre-se preliminarmente que esta Coordenação-Geral de Assuntos Tributários – CAT tem 

atribuições regimentais para apreciação das matérias jurídicas pertinentes a assuntos 

tributários, aduaneiros e à dívida ativa1, de maneira que cuidaremos de analisar a questão 

referente à vigência dos artigos 47 e 48 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, deixando a 

análise sobre eventuais medidas a serem tomadas contra os atos das Corregedorias dos 

Tribunais de Justiça da Bahia e do Rio de Janeiro à Coordenação-Geral de Representação Judicial 

da Fazenda Nacional – CRJ, a qual possui, a nosso ver, atribuições regimentais para tanto. 

 

8.O tema posto à apreciação desta CAT liga-se ao resultado do julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 173 e eventuais reflexos sobre a 

                                                           
1 Vide artigos 21 e 22 do Regimento Interno da PGFN, aprovado pela Portaria MF nº. 257, de 23 de junho 

de 2009. 



vigência dos artigos 47 e 48 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991. Por pertinente, 

transcrevemos abaixo a ementa da referida decisão: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO 

JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. 

REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS 

DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. 

CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. 

AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, 

PAR. 1º A 3º, E ART. 2º. 

1. Ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 1º, I, II, III 

e IV, par. 1º a 3º e 2º da Lei 7.711/1988, que vinculam a transferência de 

domicílio para o exterior (art. 1º, I), registro ou arquivamento de contrato 

social, alteração contratual e distrato social perante o registro público 

competente, exceto quando praticado por microempresa (art. 1º, III), 

registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de 

Títulos e Documentos (art. 1º, IV, a), registro em Cartório de Registro de 

Imóveis (art. 1º, IV, b) e operação de empréstimo e de financiamento junto 

a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com 

as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1º, IV, c) – estas três 

últimas nas hipóteses de o valor da operação ser igual ou superior a cinco 

mil Obrigações do Tesouro Nacional – à quitação de créditos tributários 

exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem 

como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 

2. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder 

Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as normas 

impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário. 

Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a 

constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito 

tributário. 

3. Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição 

constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao 

exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., 

da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de 

proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem 

a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação 

do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do 

Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos 

tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, 

quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. 

É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal 

Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à 

legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições 

à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas 

empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente 

sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a 



restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e 

não-razoável. 

4. Os incisos I, III e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da Constituição, na 

medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever 

em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários. 

Violam, também o art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício 

de atividades profissionais ou econômicas lícitas. 

Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e IV da Lei 7.711/’988. 

Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento dos parágrafos 1º a 

3º e do art. 2º do mesmo texto legal. 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA QUITAÇÃO 

DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

REVOGAÇÃO DO ART. 1º, II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI 8.666/1993. 

EXPLICITAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO AO PONTO. 

5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, em relação ao art. 1º, 

II da Lei 7.711/1988, na medida em que revogado, por estar abrangido pelo 

dispositivo da Lei 8.666/1993 que trata da regularidade fiscal no âmbito de 

processo licitatório. 

6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida 

implica “exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de 

discussão judicial” ou “administrativa”. 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte 

conhecida, julgadas procedentes. (grifos nossos) 

 

9.Como se vê o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º e seus 

incisos I, III e IV, da Lei 7.711/1988, e a inconstitucionalidade por arrastamento dos parágrafos 

1º, 2º e 3º do mesmo texto legal, por entender que tais dispositivos veiculavam sanções políticas 

destinadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito 

tributário, mostrando-se ser medida desproporcional e não-razoável a restringir o exercício de 

atividade econômica e, consequentemente, considerando-a inconstitucional. 

 

10.Tendo o teor do referido julgado do STF como premissa, é de se indagar se as determinações 

legais constantes dos artigos 47 e 48 da Lei nº. 8.212, de 1991, tem conteúdo idêntico àquelas 

normas julgadas inconstitucionais pela Suprema Corte e, por essa razão também padeceriam de 

vício de inconstitucionalidade, ou se delas se distinguem, de maneira a concluirmos 

positivamente pela sua constitucionalidade. Para tanto, pedimos vênia para transcrever abaixo 

o texto dos mencionados artigos 47 e 48, in verbis: 

 



CAPÍTULO XI 

DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

 

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão 

competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 

28.4.95).  

 

I - da empresa:  

a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou 

incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;  

b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a 

ele relativo;  

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor 

superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) 

incorporado ao ativo permanente da empresa; 

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou 

redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total 

ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial 

ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de 

responsabilidade limitada; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 

10.12.97).  

 

II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, 

quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso VIII 

do art. 30.2 

 

§ 1º A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em 

relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de 

construção civil, independentemente do local onde se encontrem, 

ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito 

apurado posteriormente.  

 

§ 2º A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, 

independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição 

do memorial de incorporação.  

                                                           
2 Lei nº. 8.212, de 1991, artigo 30, inciso VIII: 

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade 

Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93) 

(...) 

VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada 

ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências 

do regulamento;” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art1


 

§ 3º Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do 

inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, 

bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como 

a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos 

competentes.  

 

§ 4º O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser 

apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua 

finalidade, exceto no caso do inciso II deste artigo.  

 

§ 5o O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito - CND é de sessenta 

dias, contados da sua emissão, podendo ser ampliado por regulamento para 

até cento e oitenta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). 

 

§ 6º Independe de prova de inexistência de débito: 

a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua 

retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita 

a prova;  

b) a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer 

de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde 

que o contribuinte referido no art. 25, não seja responsável direto pelo 

recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade 

Social;  

c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a imóvel cuja 

construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966.  

d) o recebimento pelos Municípios de transferência de recursos destinados 

a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade 

pública. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) 

e) a verbação da construção civil localizada em área objeto de regularização 

fundiária de interesse social, na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 

2009. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

 

§ 7º O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de 

construção civil não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência 

de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à 

sua unidade, conforme dispuser o regulamento.  

 

§ 8º (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11960.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art79


Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, 

ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e 

do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos 

os efeitos. 

 

§ 1º Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender 

de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde 

que o débito seja pago no ato ou o seu pagamento fique assegurado 

mediante confissão de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais 

suficientes, na forma estabelecida em regulamento. 

 

§ 2º Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de 

liquidação extrajudicial, visando à obtenção de recursos necessários ao 

pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da 

confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá 

autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito 

previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, 

observada a ordem de preferência legal. (Parágrafo acrescentado pela Lei 

nº 9.639, de 25.5.98).  

 

§ 3º O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial 

e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior 

incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuízo 

da responsabilidade administrativa e penal cabível. (Parágrafo 

renumerado e alterado pela Lei nº 9.639, de 25.5.98).  

 

11.Como se vê, o artigo 47 da Lei nº. 8.212, de 1991, exige a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos – CND. Já o artigo 1º da Lei nº. 7.711, de 19883, julgado inconstitucional pelo STF, 

                                                           
3 Art. 1º Sem prejuízo do disposto em leis especiais, a quitação de créditos tributários exigíveis, que 

tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições 

pecuniárias compulsórias, será comprovada nas seguintes hipóteses: (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN 

nº 394-1) 

I - transferência de domicílio para o exterior; (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

II - habilitação e licitação promovida por órgão da administração federal direta, indireta ou fundacional ou 

por entidade controlada direta ou indiretamente pela União; 

III - registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e distrato social perante o registro 

público competente, exceto quando praticado por microempresa, conforme definida na legislação de 

regência; (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

IV - quando o valor da operação for igual ou superior ao equivalente a 5.000 (cinco mil) obrigações do 

Tesouro Nacional - OTNs: (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

a) registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos; (Vide 

ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

b) registro em Cartório de Registro de Imóveis; (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

c) operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a 

saldar dívidas para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais. (Vide ADIN nº 173-6) (Vide 

ADIN nº 394-1) (Vide Medida Provisória nº 526, de 2011)    (Vide Lei nº 12.453, de 2011) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9639.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9639.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9639.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9639.htm#art9


exigia a prova da quitação de créditos tributários exigíveis. Teriam essas duas exigências legais 

o mesmo conteúdo normativo? Entendemos que não e explicamos as razões a seguir. 

 

12.Para embasar nosso posicionamento, socorremo-nos do disposto nos artigos 205 e 206 da 

Lei nº. 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, que nos permite extrair o significado das 

certidões que atestam a regularidade fiscal do contribuinte. Senão vejamos: 

 

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado 

tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista 

de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 

necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio 

ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 

 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em 

que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da 

entrada do requerimento na repartição. 

 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de 

que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa. (Destaques nossos) 

 

13.Como visto, de acordo com o CTN, que veicula normas gerais em matéria tributária, a 

Certidão Negativa de Débitos é o documento emitido pela Administração Tributária hábil para 

comprovar a inexistência de débitos pendentes de quitação perante o Fisco. Documento 

semelhante e portador dos mesmos efeitos da CND, é a Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa correspondente ao documento no qual a Administração Tributária afirma existirem 

débitos pendentes de quitação, porém, para os quais já haja sido realizada a penhora de bens 

                                                           
§ 1º Nos casos das alíneas a e b do inciso IV, a exigência deste artigo é aplicável às partes intervenientes. 

(Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

§ 2º Para os fins de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal, segundo normas a serem dispostas 

em Regulamento, remeterá periodicamente aos órgãos ou entidades sob a responsabilidade das quais se 

realizarem os atos mencionados nos incisos III e IV relação dos contribuintes com débitos que se tornarem 

definitivos na instância administrativa, procedendo às competentes exclusões, nos casos de quitação ou 

garantia da dívida. (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 

§ 3º A prova de quitação prevista neste artigo será feita por meio de certidão ou outro documento hábil, 

emitido pelo órgão competente. (Vide ADIN nº 173-6) (Vide ADIN nº 394-1) 



em garantia na cobrança executiva judicial ou que tenham tido sua exigibilidade suspensa de 

acordo com as hipóteses legais, como é o caso daquelas descritas no artigo 151 também do CTN. 

 

14.Assim, ressaltamos que a regularidade fiscal do contribuinte pode ser comprovada mediante 

apresentação da certidão: a) negativa, quando efetivamente não tem ele débitos pendentes 

junto ao Fisco, ou b) positiva com efeitos de negativa, na hipótese de haverem débitos não 

pagos, porém garantidos ou com exigibilidade suspensa. Ou seja, na situação de regularidade 

fiscal estão aqueles contribuintes que pagaram corretamente todos seus tributos devidos e 

também aqueles que julgaram pertinente discutir administrativa ou judicialmente a cobrança 

dos tributos que dele estão sendo exigidos, utilizando-se, para tanto, dos mecanismos legais 

pertinentes. 

 

15.Com isso queremos dizer que a exigência constante do artigo 47 da Lei nº. 8.212, de 1991, 

ao mencionar a necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos, está a referir-se, 

na prática, à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte, pois, de acordo com o CTN, a 

apresentação de uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa surtiria os mesmos efeitos que 

a apresentação de uma CND, permitindo o regular cumprimento da obrigação prevista no 

referido artigo 47. 

 

16.Em sentido oposto, a norma julgada inconstitucional pelo STF (artigo 1º da Lei nº. 7.711, de 

1988) exigia exclusivamente a comprovação de quitação dos débitos fiscais, razão pela qual foi 

considerada não-razoável e desproporcional, por não dar espaço para albergar as situações em 

que, apesar de não quitado o débito, estar ele sendo discutido administrativa ou judicialmente 

e com sua exigibilidade suspensa. 

 

17.Esse, a nosso ver, é o cerne da questão que diferencia o conteúdo material do artigo 1º da 

Lei nº. 7.711, de 1988, daquele constante do artigo 47 da Lei nº. 8.212, de 1991. No primeiro 

caso temos a exigência exclusiva de comprovação de quitação dos débitos tributários e, no 

segundo caso, a exigência de apresentação de certidão que comprove a regularidade fiscal do 

contribuinte (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa). 

 



18.Certo é que a exigência de quitação de débitos tributários foi considerada pelo Supremo 

como sanção política por ofender: a) o direito ao exercício de atividades econômicas e 

profissionais lícitas (artigo 170, parágrafo único, da Constituição); b) o devido processo legal 

substantivo em razão da falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se 

predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários; e c) o devido 

processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto 

para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a 

nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. 

 

19.Todavia, os mesmos argumentos não cabem quando falamos em exigência de comprovação 

da regularidade fiscal, ou se preferir, de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Seja porque o regular exercício de atividades 

econômicas e profissionais lícitas demanda observância e cumprimento das obrigações legais e 

regulamentares pertinentes a cada atividade ou profissão específica – aqui se incluindo, por 

óbvio, o cumprimento das obrigações tributárias –, seja porque a exigência de comprovação de 

regularidade fiscal não afasta o acesso à justiça tampouco afeta o devido processo legal, na 

medida em que, como visto acima, em momento algum se elimina a possibilidade do 

contribuinte discutir administrativa ou judicialmente a lisura da cobrança de tributos. Com base 

nisso, vê-se que a exigência de certidões quanto à regularidade fiscal não parece ser medida 

desarrazoada ou desproporcional que represente ofensa ao devido processo legal substantivo. 

 

20.Ademais, pedimos vênia para socorrer-nos das palavras da própria Suprema Corte brasileira 

que, no segundo parágrafo do item 3 da ementa do julgado da ADI nº. 173, assim se manifestou: 

 

“É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal 

Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à 

legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições 

à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas 

empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente 

sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a 

restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e 

não-razoável.” (grifou-se) 

 



21.Pelo exposto, do ponto de vista material, vê-se que o teor do artigo 47 da Lei nº. 8.212, de 

1991, em muito se difere do conteúdo do artigo 1º da Lei nº. 7.711, de 1998, razão pela qual 

entendemos não estar o referido artigo 47 abrangido pelos efeitos da decisão do STF na ADI nº. 

173. 

 

22.Quanto ao artigo 48 da Lei nº. 8.212, de 1991, considerando tratar ele da responsabilidade 

solidária entre os contratantes e o oficial do serviço cartorário que eventualmente praticarem 

atos sem observância da obrigação contida no artigo 47 da mesma lei, entendemos estar ele 

ligado ao mencionado artigo 47 sob lógica de acessoriedade. Dessa forma, tendo em vista que 

a exigência constante do artigo 47 da Lei nº. 8.212, de 1991, não se mostra inconstitucional, a 

determinação de responsabilidade solidária pela inobservância de tal exigência, prevista artigo 

48 da mesma lei, também não seria inconstitucional. 

 

23.Acrescente-se a todo o exposto acima que, do ponto de vista processual, em atenção ao 

princípio da vinculação do juiz ao pedido ou princípio da demanda, temos que o pedido 

formulado pela parte determina os limites da atuação jurisdicional, importando na razão da 

atuação do Estado e também na fixação do objeto a ser decidido. Vale dizer que nos pedidos 

veiculados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 173 e 394 inexiste referência a 

quaisquer dispositivos de outras normas que não a Lei nº. 7.711, de 1988, sobre a qual 

efetivamente debruçou-se o Supremo Tribunal Federal. 

 

24.Note-se, ainda, que, mesmo não constando do pedido veiculado em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, caso o STF entendesse haver conexão entre as normas impugnadas e 

outras não expressamente consignadas no feito, quando do seu julgamento, utilizando-se da 

técnica de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento4, a Suprema Corte poderia 

                                                           
4 Nas lições de Pedro Lenza (Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 171-172): 

“Pela referida teoria da inconstitucionalidade por ‘arrastamento’ ou ‘atração’ ou ‘inconstitucionalidade 

consequente de preceitos não impugnados’, se em determinado processo de controle concentrado de 

constitucionalidade for julgada inconstitucional a norma principal, em futuro processo, outra norma 

dependente daquela que foi declarada inconstitucional em processo anterior – tendo em vista a relação de 

instrumentalidade que entre elas existe – também estará eivada pelo vício de inconstitucionalidade 

‘consequente’, ou por ‘arrastamento’ ou ‘atração’. 

(...) 



expressamente declarar inconstitucionais outros dispositivos legais além daqueles 

inicialmente listados como objeto da ação. 

 

25.Foi o que ocorreu no próprio julgamento da ADI nº. 173, no qual o STF utilizou-se da 

referida técnica de julgamento e declarou inconstitucionais por arrastamento os parágrafos 

1º, 2º e 3º do artigo 1º da mesma Lei nº. 7.711, de 1988. 

 

26.Dessa forma, não há que se falar em reflexos dos efeitos do julgamento das ADI’s nº. 173 e 

394 sobre os artigos 47 e 48 da Lei nº. 8.212, de 1991, simplesmente por não terem sido tais 

dispositivos legais objeto das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Além disso, 

considerando que o julgamento das referidas ADI’s ocorreu em 2008, alguns anos após a entrada 

em vigência da Lei nº. 8.212, podemos inferir que o Supremo Tribunal Federal não vislumbrou 

qualquer inter-relação ou conexão entre as normas julgadas inconstitucionais e os citados 

artigos 47 e 48, já que não considerou aplicar a eles a técnica de declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento. 

 

27.Por fim, não tendo sido os artigos 47 e 48 da Lei nº. 8.212, de 1991, declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e levando em conta a presunção de 

legitimidade e constitucionalidade das normas legais regularmente editadas segundo o 

processo legislativo previsto na Constituição de 1988, concluímos estarem os mencionados 

dispositivos legais em plena vigência e eficácia, não havendo fundamento para que as 

Corregedorias dos Tribunais, especialmente aquelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

                                                           
Naturalmente, essa técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pode ser aplicada tanto 

em processos distintos como em um mesmo processo, situação que vem sendo verificada com mais 

frequência. 

Ou seja, já na própria decisão, o STF define quais normas são atingidas, e no dispositivo, por ‘arrastamento’, 

também reconhece a invalidade das normas que estão ‘contaminadas’. 

(...) 

Nesse sentido, como anotam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, ‘com efeito, se as normas legais 

guardam interconexão e mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, formando-se uma incindível 

unidade estrutural, não poderá o Poder Judiciário proclamar a inconstitucionalidade de apenas algumas das 

disposições, mantendo as outras no ordenamento jurídico, sob pena de redundar na desagregação do próprio 

sistema normativo a que se acham incorporadas’. 

Trata-se, sem dúvida, de exceção à regra de que o juiz deve ater-se aos limites da lide fixados na exordial, 

especialmente em razão da correlação, conexão ou interdependência dos dispositivos legais e do caráter 

político do controle de constitucionalidade realizado pelo STF.” 



de Janeiro e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dispensem seu cumprimento pelos 

Cartórios de Registro sob sua jurisdição. 

 

28.Por todo o exposto, salvo melhor juízo, entendemos que os artigos 47 e 48 da Lei nº. 8.212, 

de 1991, não foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e estão, 

portanto, em plena vigência e eficácia, de maneira que persiste a exigência legal descrita em 

tais normas para apresentação de Certidão Negativa de Débitos (ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa) referente às contribuições sociais para a lavratura e registro de títulos 

representativos de determinadas operações de alienação de bens móveis e imóveis, além da 

averbação de obras de construção civil. 

 

29.Quanto ao segundo ponto constante da Nota Técnica nº. 33 – Cosit, relativo à adoção de 

medidas pertinentes para “sustar os efeitos da Instrução Normativa CGJ nº. 2, de 2011, do TJ/BA 

e do Provimento CGJ nº. 41, de 2013, do TJ/RJ”, em razão dos graves efeitos negativos de tais 

atos sobre a arrecadação das contribuições incidentes sobre obras de construção civil, por ser 

tema que extrapola as atribuições desta Coordenação-Geral de Assuntos Tributários, sugerimos 

seja o assunto submetido à apreciação da Coordenação-Geral de Representação Judicial da 

Fazenda Nacional para análise e tomada de eventuais providências que julgar pertinentes. 

 

Submete à apreciação superior. 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS, em 13 de janeiro de 2014. 

 

JULIO CESAR FARIA 

Procurador da Fazenda Nacional 

 

De acordo. À consideração do Sr. Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e 

Contencioso Tributário. 

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 14 de janeiro de 2014. 

RONALDO AFFONSO NUNES LOPES BAPTISTA 

Coordenador-Geral de Assuntos Tributários 



Aprovo. Encaminhe-se à apreciação da Coordenação-Geral de Representação 

Judicial da Fazenda Nacional – CRJ. 

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 15 de janeiro de 2014 

FABRÍCIO DA SOLLER 

Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Tributário 
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É inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou 

profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 

ÍNTEGRA 

Conselho Nacional de Justiça 
Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0001230-82.2015.2.00.0000 
Requerente: UNIÃO/AGU – Advocacia-Geral da União 
Requerida: CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DECISÃO 

Trata-se de pedido de providências formulado pela UNIÃO/AGU em desfavor da Corregedoria 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Narra a requerente que a requerida determinou aos cartórios de registro de imóveis do estado 

fluminense que deixem de cobrar, de ofício, certidão negativa de débito previdenciária (CND) 

nas operações notariais. 

Argumenta que a cobrança é obrigatória por força do disposto nos arts. 47 e 48 da Lei n. 

8.212/91; que a dispensa fundamentou-se em interpretação contra legis da decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF) na ADIn n. 394/DF, a qual não versou acerca dos mencionados 

dispositivos legais; e que toda averbação notarial de bem imóvel deve ser acompanhada da 

necessária apresentação da certidão negativa de débito, sob pena de acarretar prejuízo legal e 

patrimonial em razão da perda de arrecadação de tributo destinado à Previdência Social. 

Ao final, requer a suspensão cautelar e definitiva dos efeitos do Provimento n. 41/2013, além 

da instauração de reclamação disciplinar contra os magistrados que participaram da 

concepção e realização do ato e ainda, que este CNJ expeça resolução ou recomendação 

vedando a todos os órgãos do Poder Judiciário a expedição de normas de conteúdo 

semelhante ao editado pela requerida. 

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 1665390). 

A Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ manifestou-se, afirmando que o provimento CGJ 

n. 41/2013, ora atacado[1], limitou-se a dar publicidade à decisão contida no Enunciado n. 2 

do Conselho da Magistratura que apregoa que “a exigência da apresentação de certidão 
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negativa de débito (CND) do INSS para fins de registro de imóvel é inconstitucional” (Id n. 

1674308). 

Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, o requerente apresentou recurso 

administrativo para o presidente deste Egrégio Conselho Nacional de Justiça (Id n. 1683880). 

O recurso não foi conhecido e determinou-se a manifestação da presidência do TJRJ (Id n. 

1675222). 

Na manifestação acostada no Id n. 1813971 a presidência do TJRJ sustenta, em síntese, ter 

seguido a linha de entendimento do STF que considera ilegais normas que condicionam a 

prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de créditos tributários exigíveis. 

Relatados. Decido. 

Analisando os autos, ao contrário do que afirma a Advocacia-Geral da União, verifica-se que 

o Provimento CGJ n. 41/2013editado pelo TJRJ  está de acordo com a interpretação 

jurisprudencial do STF acerca da aplicabilidade dos artigos 47 e 48 da Lei n. 8.212/91 ao 

dispensar a exigência de apresentação de CND para o registro de imóveis. Confira-se: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA 

DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO 

STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU 

PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 

1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, 

entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário 

na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da 

Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 

2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição 

imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas 

forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 

3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, 

reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do 

inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. (ARE 914045 RG, 

Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015 ) 

Cabe salientar que a exigência da certidão negativa de débitos previdenciários deve ser 

analisada pelo oficial do registro de imóveis nos termos do próprio artigo 48 da Lei n. 8.212/91 

que assim dispõe: “a prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu 

registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou 

registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos”. 

Ora, se a jurisprudência do próprio STF já se consolidou no sentido de que a cobrança de tais 

certidões caracteriza-se como cobrança indireta de tributos e constitui restrição 

inconstitucional pelo Estado ao livre exercício da atividade econômica ou profissional, não há 

que se falar na irregularidade do Provimento CGJ n. 41/13 editado pelo TJRJ. 

 Ademais, embora não noticiado no presente procedimento, a própria Receita Federal e a 

Procuradoria de Fazenda Nacional já editou Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1751 de 2/10/14 

dispensando comprovações de regularidade fiscal para registro de imóveis quando necessário 

à atividade econômica da empresa, tal como consignado no artigo 17, in verbis: 

“Art. 17. Fica dispensada a apresentação de comprovação da regularidade fiscal: 

http://www.kollemata.com.br/cnd-inss-receita-federal-construcao-averbacao.html
http://www.kollemata.com.br/cnd-inss-rf-livre-exercicio-profissional-restricao.html
http://www.kollemata.com.br/cnd-inss-receita-federal-construcao-averbacao.html
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=56753


I - na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo, que 

envolva empresa que explore exclusivamente atividade de compra e venda de imóveis, 

locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou 

construção de imóveis destinados à venda, desde que o imóvel objeto da transação esteja 

contabilmente lançado no ativo circulante e não conste, nem tenha constado, do ativo 

permanente da empresa; 

II - nos atos relativos à transferência de bens envolvendo a arrematação, a desapropriação de 

bens imóveis e móveis de qualquer valor, bem como nas ações de usucapião de bens móveis 

ou imóveis nos procedimentos de inventário e partilha decorrentes de sucessão causa mortis; 

III - nos demais casos previstos em lei.” 

 Ressalte-se que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade dos artigos 47 e 48 

da Lei n. 8.212/91, mas sim fixação de norma de competência da Corregedoria Geral de Justiça 

local para regulamentar as atividades de serventias extrajudiciais vinculadas ao Tribunal de 

Justiça. Regulamentação firmada, repita-se, de acordo com a jurisprudência do próprio TJRJ e 

de acordo com interpretação fixada pelo STF em sede de repercussão geral. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE este pedido de providências por não vislumbrar 

qualquer indício de irregularidade ou necessidade de suspensão do ato impugnado e 

determino o  seu ARQUIVAMENTO. 

Intime-se as partes. 

Brasília, 16 de setembro de 2016. 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Corregedor Nacional de Justiça 

Assinado eletronicamente por: JOAO OTAVIO DE NORONHA 

22/09/2016 20:49:33 
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[1] NE: A redação é a seguinte: Art. 589. A CND do INSS é documento obrigatório para a 

averbação de obra de construção civil, tanto para prédios situados na zona urbana, como na 

zona rural, salvo as exceções legais. Parágrafo único. Para a averbação de obra de construção 

civil executada por empresa, será necessária também a apresentação de certidão negativa de 

tributos federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal. (Redação antiga) - (Artigo e 

respectivo parágrafo único revogados pelo Provimento CGJ nº 41/2013, publicado no D.J.E.R.J. 

de 21/06/2013). 
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