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RESUMO 

 

 O presente estudo aborda sobre a problemática que surge quando o Supremo Tribunal 

Federal (STF), em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se posiciona de forma a 

declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/94 por contrariar os mandamentos 

constitucionais, sobretudo, em dois aspectos centrais. O primeiro se refere ao instrumento 

processual por ela inaugurado, que equivale a uma ação especial de depósito fiscal. E, o outro 

envolve a possibilidade da prisão civil do depositário infiel. Desta maneira, pretende-se 

demonstrar a dispensabilidade da ação de depósito fiscal, implementada pela Lei nº 8.866/94, 

essencialmente destinada a coagir, sob pena de prisão, os responsáveis pela preservação do 

valor que garante o crédito tributário ou previdenciário a depositá-lo, antes do fim do devido 

processo legal. A metodologia adotada classifica a pesquisa realizada, quanto aos fins, como 

exploratória e descritiva e, quanto aos meios, como bibliográfica e documental. Com o passar 

dos anos a Fazenda Pública se viu obrigada a repensar as hipóteses normativas dispostas na 

legislação civil, processual e penal que poderiam ser utilizadas a seu favor e acabou por 

deparar-se com meios alternativos mais eficazes que o implementado pela Lei nº 8.866/94, 

primordialmente designada a compelir, sob pena de prisão, o devedor a depositar a quantia 

correspondente a dívida. E, finalmente identificou-se que é possível o Fisco tornar efetiva a 

arrecadação tributária sem precisar se valer do instituto da prisão civil do depositário infiel, 

bem como de outros instrumentos processuais que não a Execução Fiscal e a Medida Cautelar 

Fiscal. 

 

Palavras-chave: Depositário Infiel. Lei nº 8.866/94. Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº1055. Prisão Civil. Ação de Depósito Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study deals with the problem that arises when the Supreme Federal Court (STF), 

in a direct action of unconstitutionality, positions itself in a way to declare the 

unconstitutionality of Law number 8.866/94 because it contradicts the constitutional 

commandments, especially in two aspects. The first refers to the procedural instrument it 

inaugurated, which is equivalent to a special tax deposit action. And, the other involves the 

possibility of civil arrest of the unfaithful depositary. In this way, it is intended to demonstrate 

the dispensability of the tax deposit action, implemented by Law number 8.866/94, essentially 

designed to coerce, under penalty of imprisonment, those responsible for preserving the value 

that guarantees the tax or social security credit to depositary before the end of due process. 

The adopted methodology classifies the realized research, as far as the ends, as exploratory 

and descriptive and, as far as the means, as bibliographical and documentary. Over the years 

the Public Treasury was forced to rethink the normative hypotheses established in the civil, 

procedural and criminal laws that could be used in its favor and ended up being faced with 

alternative means more effective than the one implemented by Law number 8.866/94, 

primarily designed to compel, under penalty of imprisonment, the debtor to deposit the 

amount corresponding to debt. And finally, it was identified that it is possible for the Treasury 

to make tax collection effective without having to rely on the institute of civil arrest of the 

unfaithful depositary, as well as other procedural instruments other than Tax Execution and 

Tax Precautionary Measure. 

 

Keywords: Unfaithful depositary. Law number 8.866/94. Direct Action of 

Unconstitutionality number 1.055. Civil Prison. Tax. Deposit Action.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar a dispensabilidade da ação de 

depósito fiscal, implementada pela Lei nº 8.8/66/94 (Ver Anexo 1), essencialmente destinada 

a coagir, sob pena de prisão, os responsáveis pela preservação do valor que garante o crédito 

tributário ou previdenciário a deposita-lo antes do fim do devido processo legal. 

 

O epicentro da problemática a qual se pretende sanar surge quando o Supremo 

Tribunal Federal (STF), em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se posiciona de 

forma a declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1) por contrariar os 

mandamentos constitucionais, sobretudo, em dois aspectos centrais. O primeiro se refere ao 

instrumento processual por ela inaugurado, que equivale a uma ação especial de depósito 

fiscal. E, o outro envolve a possibilidade da prisão civil do depositário infiel. 

 

 Nessa hipótese, o presente trabalho tem o escopo de analisar quais são as 

implicações da decisão da Suprema Corte no que tange a outros mecanismos legais a 

disposição da Fazenda Pública para o cumprimento de sua função arrecadatória, já que 

extirpada uma das principais sanções cabíveis para coagir o depositário a cumprir seu papel e 

afastada a possibilidade de manejo da ação de depósito fiscal. 

 

Assim sendo, este trabalho está estruturado em quatro capítulos: o primeiro deles é a 

introdução; o segundo capítulo apresenta a metodologia adotada; o terceiro capítulo versa 

sobre a Revisão da Literatura, em que apresenta-se o referencial teórico utilizado sobre o 

depositário infiel, com foco nas principais questões: o depósito; a insconstitucionalidade da 

Lei nº 8866/1994 (Ver Anexo 1); soluções mais elaboradas para a persecução do crédito 

tributário e as sanções punitivas na legislação civil, processual e penal. E por último, no 

quarto capítulo são evidenciadas as análises realizadas com base nos dados pesquisados por 

meio das considerações finais. 

 

Portanto, a primeira seção do terceiro capítulo visa conceituar brevemente o instituto 

do depósito, trazendo definições relevantes para a compreensão da figura do depositário 

infiel, mais especificamente, aquele que a legislação estabelece obrigação com o Fisco. Nessa 

mesma seção também será apresentada a evolução do posicionamento do STF no que se 
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refere à natureza e a hierarquia das normas de direitos humanos integralmente ratificados e 

internalizados, em âmbito nacional, demonstrando como a reforma do referido entendimento 

ocasionou a modificação da jurisprudência da Corte e o fim da prisão do depositário infiel, 

através da edição da Súmula Vinculante nº 25. Cabe colocar que o entendimento do referido 

precedente se faz necessário, porquanto ele corroborou para a sedimentação da 

inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), objeto de estudo da presente 

pesquisa. 

 

Em seguida, a segunda seção se debruça sobre a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.055, com o julgamento de mérito proferido pelo STF em 15 

de dezembro de 2016, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/1994 (Ver Anexo 

1). O estudo se concentrará nos fundamentos normativos, princípios lógicos, jurisprudenciais 

e doutrinários que embasaram a procedência do pedido para afastar a possibilidade de 

submeter o devedor de valores pertencentes ao Fisco, à processo judicial de depósito e a 

consequente prisão do depositário tributário que descumpre suas responsabilidades legalmente 

impostas. A segunda seção aborda, ainda, os esforços para coadunar o dever fundamental de 

arrecadar tributos com o direito fundamental de liberdade. 

 

Ato contínuo, a terceira seção dedica-se em discorrer sobre a Execução Fiscal (Lei nº 

6.830/1980) e a Medida Cautelar Fiscal (Lei nº 8.397/1992). Enquanto a demonstração da 

ausência de adequação e proporcionalidade da ação de depósito fiscal fica a cargo do capítulo 

anterior, aqui se tem por objetivo ressaltar o quão dispensável é essa ação, já que os 

supracitados instrumentos processuais integram o ordenamento vigente, são harmônicos com 

a Constituição Federal e estão à disposição da Fazenda Pública para a persecução do crédito 

tributário.  

 

Após a retirada da prisão civil do depositário da lista de consequências da 

infidelidade, a Fazenda Pública percebeu serem cabíveis outras medidas para combater a 

incorreção dos depositários que a legislação tributária ou previdenciária imponha a obrigação 

de reter ou receber de terceiro, e recolher aos cofres públicos impostos, taxas e contribuições, 

inclusive à Seguridade Social (Lei nº 8.866/94, art. 1º - ver Anexo 1). De tal maneira, na 

quarta seção tem-se a análise do disposto na legislação civil, processual e penal para 

identificar formas de coibir a infidelidade e coerções capazes de efetivamente puni-las.  
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2  METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda sobre a metodologia adotada na presente pesquisa, ao apresentar 

seus objetivos e classificação que, segundo Vergara (2006), se distingue, quanto aos fins, 

como exploratória e descritiva e, quanto aos meios, como bibliográfica e documental. 

Segundo Yin (2001), trata-se de um Estudo de Caso sobre o depositório infiel de valor 

pertencente à fazenda pública referindo-se, especificamente, a insconstitucionalidade da Lei 

nº 8.866/1994 (Ver Anexo 1).  

 

Visando proporcionar maiores entendimentos, cabe aqui justificar a classificação 

acima mencionada. Portanto a presente pesquisa, quanto aos fins e segundo Vergara (2006), 

classifica-se como exploratória, porque embora a questão da prisão civil do depositário infiel 

já venha sendo tratada desde o início do século passado, não se verificou estudos que abordem 

os diferentes impactos e desdobramentos sobre a insconstitucionalidade da Lei nº 8.866/1994 

(Ver Anexo 1). É também um estudo descritivo, porque busca demonstrar como a reforma do 

entendimento, quanto a modificação da jurisprudência da Corte e o fim da prisão do 

depositário infiel, ocasionou a inconstitucionalidade da referida lei.  

 

 Vergara (2006, p.54) aponta que a coleta de dados deve responder ao problema de 

pesquisa e os dados podem ser coletados por meio de técnicas interativas diversas como, por 

exemplo, segundo a visão dos autores da pesquisa bibliográfica ou por outros meios que 

permitam visualizar a situação problema.  

 

Quanto aos meios de investigação, classifica-se como uma pesquisa bibliográfica: sua 

fundamentação teórica se baseou em fontes e temas que se correlacionam com a questão 

central deste estudo, considerando as visões de diversos autores pesquisados, incluindo-se: 

artigos, dissertações, monografias, livros, leis e sites que tratam de temas que se 

correlacionam com a questão central deste estudo, considerando as visões de diversos autores. 

É também de teor documental, uma vez que foram utilizados dados extraídos de documentos 

oficiais e da legislação, em vigor, que serviram para proporcionar maiores detalhes e 

entendimentos sobre o tema em questão. 
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Trata-se de um Estudo de Caso pois, segundo Vergara (2006, p.48), é o circunscrito de 

uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão 

público, comunidade ou mesmo país.  

 

E, para Yin (2001, p. 35) "o Estudo de Casos, como outras estratégias de pesquisa, 

representa uma maneira de se investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de 

procedimentos pré-especificados". O autor cita que o Estudo de Caso, comparativamente ao 

método histórico, possui a vantagem de poder lidar com uma variedade maior de evidências e 

o conceitua da seguinte maneira "o Estudo de Caso é apenas uma das muitas maneiras de se 

fazer pesquisa em ciências sociais" (YIN, 2001, p. 19). Assim sendo, pretendeu-se realizar um 

estudo mais detalhado sobre as ações que questionam a constitucionalidade da prisão civil e 

da ação de depósito fiscal. 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa classifica-se como qualitativa, pois os resultados 

encontrados focam interesses mais amplos, cabendo ressaltar que algumas questões foram 

definidas na medida em que o estudo foi se desenvolvendo, em que buscou-se compreender a 

realidade em vigor, segundo a visão dos juristas. Assim sendo, deu-se ênfase à metodologia 

qualitativa com utilização do método reflexivo de análise e síntese dos dados obtidos.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 DEPÓSITO 

 

Historicamente, o instituto do depósito existe e se desenvolve desde o Direito 

Romano, se caracterizando pelo ato da entrega de coisa móvel ao depositário visando a 

guarda, a conservação e a restituição, quando solicitada pelo depositante que lhe concedeu a 

custódia. Azevedo (2000) afirma que “o depósito devia ser gratuito, sob pena de realizar-se 

uma locação (locatio, conductio), quando o depositário recebesse retribuição em dinheiro para 

guardar o objeto”1 

 

O Código Civil (CC) de 2002 optou por prestigiar as tradições romanas, 

incorporando o instituto no direito pátrio através de seu artigo 627, o qual estabelece que 

“pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o 

depositante o reclame”. Os artigos seguintes também tratam do depósito, cabendo destaque ao 

artigo 629 do mesmo Código que complementa o dispositivo supramencionado ao prever que 

“o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e 

diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e 

acrescidos, quando o exija o depositante”. 

 

O Código Civil, em seu Capítulo IX, previu duas modalidades para o depósito, quais 

sejam, o voluntário e o necessário. O depósito voluntário, segundo o art. 628 do Código Civil, 

via de regra, deve ser tratado como contrato presumidamente gratuito, onde a parte que 

entrega a coisa móvel em depósito, denominada de depositante, acorda voluntariamente com a 

pessoa que a recebe, nomeada de depositária, que o objeto deverá ser guardado pelo lapso 

temporal pactuado ou até que o depositante o reclame.  

 

Vale dizer que, embora o art. 627 do Código Civil mencione apenas a possibilidade 

de coisa móvel ser objeto do contrato de depósito, há corrente doutrinária que defende ser 

cabível o depósito de coisa imóvel, em razão da existência de previsões legais que 

fundamentem tal entendimento (p.ex. art. 17 do Decreto-lei nº 58/1937 e art. 559 do Código 

de Processo Civil de 2015, correspondente ao art. 925 do CPC/1973)2. 

                                                 
1 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Prisão civil por dívida. 2. ed. Revista dos Tribunais, 2000.p. 73. 
2 THEODORO Jr., Curso, n. 1.236, p. 57; Marcato, Procedimentos, n. 34.1, p. 128 
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No entanto, a espécie de depósito que o presente trabalho objetiva ater seus estudos 

integra a modalidade do depósito necessário (ou extracontratual), mais especificamente o 

chamado depósito legal, aquele que decorre do desempenho de obrigação legal, nos termos do 

inciso I do art. 647 do Código Civil. Em outras palavras, trata-se de depósito que não é fruto 

de um acordo de vontade entre as partes, visto que decorre de imposição legal, sendo regido 

pela lei que o prevê. 

 

Embora não seja relevante para esse estudo, vale deixar registrado que o inciso II do 

art. 647 do Código Civil traz outra espécie de depósito necessário, o chamado depósito 

miserável, que se configura através de inesperada calamidade que acarreta na necessidade do 

depósito, como ocorre por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou saque.   

 

Neves (2015) destaca a possibilidade de o depósito necessário ser oneroso, sendo 

possível que o depositário venha a receber valores em troca da guarda do objeto. O autor 

salienta, ainda, que, contrariando Azevedo (2000) e outros, há doutrina que também afasta a 

regra da gratuidade para os depósitos contratuais3. 

 

 

3.1.1 O Depositário Infiel e breves apontamentos sobre a ação de depósito 

 

A figura do depositário infiel, segundo os ensinamentos de Neves (2015), surge 

quando “a pessoa que tendo o dever de custodiar o bem e devolvê-lo ao depositante quando 

solicitado a tanto não o faz”, sendo possível, portanto, a propositura de ação de depósito 

ajuizada pelo depositante em face do depositário infiel.  

 

Salienta-se que tanto o polo passivo quanto o ativo  pode ser integrado por pessoa 

física ou pessoa jurídica4. Quando a pessoa jurídica for legitimada passiva, serão responsáveis 

pela devolução do bem requisitado os gerentes e diretores que responderem pela depositante.    

 

                                                 
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 7ª ed. São Paulo: 

Método, 2015, p. 1548. 
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 7ª ed. São Paulo: 

Método, 2015, p. 1548. 
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Em suas lições, Neves (2015) ainda explica que os herdeiros e sucessores do 

depositante são legitimados tanto para propor a ação de depósito, quanto para, na hipótese de 

óbito do depositante, dar continuidade a condução do polo ativo através da sucessão 

processual. Seguindo essa mesma lógica, o doutrinador defende que os herdeiros e sucessores 

possuem legitimidade para constar no polo passivo. Senão, vejamos: 

 

Também são legitimados os herdeiros e sucessores do depositário infiel, sendo 

equivocado o entendimento de que a ação de depósito tenha natureza 

personalíssima. Sendo obrigação patrimonial, é natural que ocorra a sucessão aos 

herdeiros e sucessores.5 

 

Em síntese, várias são as passagens em nosso ordenamento jurídico em que se cogita a 

figura do depósito e da ação a ele inerente, ao mesmo passo que também são muitos os 

dispositivos que os regulam, cada um com suas especificidades e nem todos pertinentes ao 

presente tema. Para a compreensão do conteúdo que irá se desenrolar na corrente pesquisa, 

bastam tão somente os conceitos ora expostos nessa e nas demais seções. 

 

 

3.1.2 Depositário Infiel de valores pertencentes à Fazenda Pública 

 

 

Como já elucidado, será considerado infiel aquele depositário que, quando solicitado, 

não entregar o objeto que mantem sob sua guarda. 

 

 
A figura de depositário infiel surgiu a partir do contrato de depósito originário do 

direito privado. Nesse contrato, uma pessoa (o depositante) deixa determinada coisa 

(bem móvel) sob a custódia de outra (o depositário), sob a condição de que, quando 

aquele decidir pela retirada do bem, este o devolverá, nas condições contratualmente 

pactuadas. Ocorrendo de o depositante, no momento em que for solicitar a retirada 

do bem, não o encontrar na posse do depositário, estará este na situação de 

depositário infiel, podendo ser determinada sua prisão civil. (PAULO; 

ALEXANDRINO, 2007, p. 182). 

 

 

Depositário voluntário; depositário necessário legal; depositário necessário miserável; 

depositário necessário hoteleiro ou hospedeiro; depositário judicial: todos eles podem incorrer 

na infidelidade, bastando, para tanto, que deixem de cumprir com a obrigação de entregar a 

coisa em depósito. Porém, a figura do depositário que ora importa é aquela que está obrigada 

                                                 
5 Idem. Ibidem. 
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em razão de lei (depositário legal), mais precisamente aquele que responde por valores 

pertencentes à Fazenda Pública.  

 

Como é possível depreender da Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), o depositário infiel de 

valores pertencentes à Fazenda Pública caracteriza aquele que ignora sua obrigação, imposta 

pela legislação tributária ou previdenciária, de reter ou receber de terceiro, e recolher aos 

cofres públicos impostos, taxas e contribuições, inclusive à Seguridade Social.6 

 

Para melhor compreensão da figura do depositário infiel de valores pertencentes à 

Fazenda Pública é preciso conhecer o substituto tributário, que se trata de terceiro obrigado 

por lei a verificar o total devido e que, em nome e com o dinheiro do contribuinte, realiza a 

obrigação de pagamento do tributo.  

 

O art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN) caracteriza e classifica os sujeitos 

passivos da obrigação principal: 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei. 

 

Mais a diante, em seu art. 128, o CTN dispõe sobre a hipótese de afastamento da 

responsabilidade do contribuinte por imperativo legal, configurando a previsão da substituição 

tributária de forma genérica. 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte 

ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação. 

 De acordo com os ensinamentos de Leandro Paulsen, o legislador conferiu ao 

substituto tributário o encargo de intermediar a relação entre o Fisco e contribuinte para 

facilitar a arrecadação e a fiscalização do tributo. Por isso, explica o doutrinador, que “esse 

                                                 
6 LEI. 8.866/94. Art. 1º. É depositário da Fazenda Pública, observado o disposto nos arts. 1.282, I, e 1.283 do 

Código Civil, a pessoa a que a legislação tributária ou previdenciária imponha a obrigação de reter ou receber de 

terceiro, e recolher aos cofres públicos, impostos, taxas e contribuições, inclusive à Seguridade Social. 
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terceiro substituto sempre terá relação com o fato gerador e a prerrogativa de reter o montante 

do tributo ou exigi-lo do contribuinte”7.  

 

O papel do substituto é o de colaborador com a tributação, o que não significa dizer 

que ele passa a ocupar o lugar do contribuinte na relação tributária. Ao apurar o montante 

devido e proceder com o pagamento, o terceiro substituto não se transforma em contribuinte 

daquela obrigação tributária. O terceiro será sujeito passivo da relação inerente a substituição, 

e não da relação contributiva propriamente dita.  

 

O instituto da substituição tributária foi implementado com vistas a tornar o processo 

de arrecadação de tributos mais prático e efetivo, almejando alcançar, por consequência, a 

racionalização dos procedimentos da tributação e a redução do inadimplemento. Paulsen 

(2015) descreve essa intenção em termos didáticos: 

 

A opção do legislador por eleger um substituto tributário normalmente visa à 

concentração de sujeitos, ou seja, a que um único substituto possa responsabilizar-se 

pela retenção e recolhimento dos tributos devidos por inúmeros contribuintes que 

com ele se relacionam. Isso evita o inadimplemento pelos contribuintes e facilita a 

fiscalização que, em vez de ser direcionada a muitos contribuintes, concentra-se em 

número muito menor de substitutos. É o caso do empregador ao reter e recolher o 

imposto de renda dos seus empregados. Essa concentração também implica redução 

dos custos da arrecadação e restringe as possibilidades de inadimplemento e de 

sonegação (PAULSEN, 2015, p. 192/193). 

 

  

O trecho acima também reforça a percepção de que a substituição tributária é uma 

obrigação legal que importa na responsabilidade direta do terceiro substituto de averiguar e 

consumar o pagamento do tributo devido pelo contribuinte, porém com os recursos 

provenientes dos esforços do próprio contribuinte.  

 

Para destacar a relevância e normalidade do instituto da substituição tributária, na 

decisão da ADI 1.851/AL, o STF fez uso do ensinamento de Becker (2002)8:  

[...] a criação do substituto legal tributário tanto é um fenômeno jurídico 

perfeitamente normal quanto é um processo técnico de criação do direito utilizado 

com mais frequência do que se imagina em todos os demais ramos do direito. O 

sujeito passivo da relação jurídica tributária, normalmente, deveria ser aquela 

                                                 
7 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, 

p. 192. 
8 BECKER, Alfredo apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.851/AL. Relator: Min. Ilmar Galvão. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266781>. Acesso em: 

06/11/2017. 
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determinada pessoa de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é um fato-signo 

presuntivo. Entretanto, frequentemente, colocar esta pessoa no polo negativo da 

relação jurídica é impraticável ou simplesmente criará maiores ou menores 

dificuldades para nascimento, vida e extinção destas relações. Por isso, nestas 

oportunidades, o legislador como solução emprega uma outra pessoa em lugar 

daquela e, toda a vez que utiliza esta outra pessoa, cria o substituto legal tributário. 

 

Desse modo, conclui-se que a figura do depositário infiel de valores pertencentes à 

Fazenda Pública, concebido pela Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), nada mais é que uma espécie 

de substituto tributário que descumpre suas obrigações, dando ensejo a persecução judicial ou 

extrajudicial do crédito fazendário, bem como a aplicação de sanções administrativas pelas 

infrações à legislação tributária, podendo chegar, até mesmo, a sanções penais nos casos de 

crimes tributários. 

 

  3.1.3 A prisão civil do Depositário Infiel no Brasil: Art. 5º, LXVII da CRFB; os 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos e a Súmula Vinculante nº 25 

 

Inicialmente, é mister dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) de 1988, em seu inciso LXVII do art. 5º, restringiu a prisão civil por dívida a duas 

hipóteses: ao alimentante inadimplente e ao depositário infiel. Veja-se: Não haverá prisão 

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia e a do depositário infiel (Art. 5º, LXVII da CF. 1988). 

 

  A prisão por dívida do devedor de alimentos nunca foi objeto de questionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais no cenário nacional, sendo sempre respeitada por nosso 

ordenamento jurídico.  

 

  Ao revés, como relatou o ilustre Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-vogal no RE 

466.343-1/SP9, há muito se questiona a determinação da prisão civil do depositário infiel e 

sua possibilidade jurídica vem sendo amplamente debatida, já que normas internacionais em 

matéria de direitos humanos vedam expressamente a prisão civil por dívida decorrente de 

desobediência à compromisso contratual, excetuando aquelas fundamentadas no não 

cumprimento de obrigação alimentar.  

 

                                                 
9 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 466.343-1/São Paulo. Relator. Min. Cezar Peluso. DJ: 

05/06/2009. 
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  No Brasil, o debate teve início após 1992, quando o Brasil ratificou, sem qualquer 

reserva, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos10, bem como a Convenção 

Americana de Direitos Humanos11, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica 

(1969), que trazem disposições nesse sentido. 

 

  Questionou-se, a partir de então, se a internalização dos referidos diplomas 

internacionais teria ou não o condam de suspender o termo “depositário infiel” que integrava 

o inciso LXVII, in fine, do art. 5º da CRFB/1988 e também, por conseguinte, toda a legislação 

infraconstitucional que possuía substrato existencial direto ou indireto nesse dispositivo 

constitucional.  

 

  Para esclarecer tal debate, imprescindível examinar, ainda que brevemente, a relação 

hierárquica entre os tratados internacionais – mais especificamente os que versam sobre 

direitos humanos – e a Constituição Federal. 

 

  O comando do §2º do art. 5º da CRFB/1988, o qual assegura que os direitos e 

garantias fundamentais dispostos na Constituição “(...) não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”, há muito é interpretado como a norma que confere 

tratamento distinto aos tratados concernentes a direitos humanos. 

 

  Tal dispositivo constitucional fez surgir correntes doutrinárias e jurisprudenciais 

acerca do status normativo dos tratados e convenções internacionais.  

 

  Alguns, como Mello (1999)12, defendiam que haviam hipóteses onde em caso de 

conflito entre norma internacional em matéria de Direitos Humanos e norma constitucional, 

predominaria a primeira, ao argumento de que alguns tratados de direitos humanos teriam 

                                                 
10 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), adotado pela Resolução n° 2.200 A (XXI) da 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 

1992, que, em seu art. 11, assim dispõe: “Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma 

obrigação contratual”. 
11 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica - 1969), adotada no âmbito 

da Organização dos Estados Americanos, em 22 de novembro de 1969 e retificado pelo Brasil em 25 de 

setembro de 1992, que, no §7º do seu art. 7º, dispõe desta forma: “Ninguém deve ser detido por dívidas. Este 

princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento 

de obrigação alimentar.”. 
12 Cf. ALBUQUERQUE MELLO, Celso D. de. O §2º do art. 5º da Constituição Federal. In TORRES, Ricardo 

Lobo (Org.). Teoria dos Direitos NOTAS 131 Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 25-26 
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status supraconstitucional. No entanto, tal entendimento não se sustentava, porquanto o Brasil 

é uma nação fundada “em sistemas regidos pelo princípio da supremacia formal e material da 

Constituição sobre todo o ordenamento jurídico” 13 e, a defesa da primazia do Direito 

Internacional sobre o Direito Interno, contraria os preceitos constitucionais intrínsecos. 

 

  Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) compreende ser desnecessário que 

tais preceitos estejam expressos no texto constitucional para que sejam percebidos e 

respeitados, bastando simples interpretação das disposições referentes a controle de 

constitucionalidade para apreendê-los:  

 

[...] assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-

se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, 

como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo 

legislativo ditado pela Constituição [...] e aquele que, em consequência, 

explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, 

III, b).14       
   

  A interpretação que confere caráter constitucional aos tratados internacionais de 

direitos humanos está intimamente atrelada a figura de Trindade (1998)15¸ visto que foi ele 

quem propôs, diante da Assembleia Nacional Constituinte, a inserção do §2º do art. 5º na 

CRFB. Para o doutrinador, não há que se falar em superioridade da norma doméstica ou 

internacional, não sendo esse o objetivo do §2º, mas sim o de comunicar a norma 

constitucional com a internacional a fim de possibilitar interpretação e aplicação daquela 

norma que garantir maior proteção ao ser humano. 

 

  Nesse diapasão, Piovesan (2000)16 defende que o §2º do art. 5º da CRFB é uma 

cláusula aberta, que autoriza que os tratados internacionais, ainda que não expressos no texto 

constitucional, complementem os direitos já assegurados pela Constituição, contribuindo para 

conferir-lhes máxima efetividade. Para ela, há uma interação entre normas originadas de 

tratados de direitos humanos e normas domésticas, já que as primeiras também seriam 

materialmente constitucionais. A autora assim expressa seu pensamento: 

 

                                                 
13 MENDES. Gilmar. Voto-vogal. In.: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 466.343-1/São Paulo. 

Relator. Min. Cezar Peluso. DJ: 05/06/2009, p. 05. 
14 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RHC n° 79.785/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 22.11.2002. 
15TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil (1948-

1997): As Primeiras Cinco Décadas. Brasília: Universidade de Brasília, 1998, pp. 163-176. 
16 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 

2000, p. 112.  
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No plano de proteção dos direitos humanos, interagem o Direito Internacional e o 

Direito Interno, movidos pelas mesmas necessidades de proteção, prevalecendo as 

normas que melhor protejam o ser humano, tendo em vista que a primazia é da 

pessoa humana (PIOVESAN, 2000).   

   

  Havia ainda a terceira tese da legalidade ordinária dos acordos e tratados 

internacionais, a qual a jurisprudência do STF se filiou desde o longínquo julgamento do RE 

n° 80.004/SE, Rel. Ministro Xavier de Albuquerque (julgado em 1.6.1977; DJ 29.12.1977), 

exaustivamente reafirmada em inúmeros julgados anteriores e também contemporâneos a 

Constituição de 198817. Essa tese equiparava todos os atos normativos internacionais, 

inclusive os de proteção aos direitos humanos, às leis ordinárias, entendendo que eles não 

seriam capazes de complementar a Constituição em matéria de direitos fundamentais. 

 

  Cabe destacar que, naquela ocasião, prevaleceu tal entendimento por concordância 

da maioria com o voto do Ministro Leitão de Abreu, que, em síntese, defendeu que diplomas 

normativos internacionais poderiam ser alterados por lei interna posterior, restando 

consolidado o entendimento de que em caso de divergência entre uma norma nacional e outra 

de direito internacional, o conflito deveria ser resolvido pela regra geral aplicada aos choques 

entre normas de mesmo grau hierárquico, qual seja, lei posterior afasta, enquanto em vigor, lei 

anterior com ela incompatível (lex posterior derrogat legi priori). 

 

  No entanto, após a ampla discussão no mundo jurídico e estudos do direito 

comparado, o debate envolvendo a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, 

em certa medida, perdeu sua força em razão da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

responsável pela Reforma do Poder Judiciário e das Fundações Essenciais à Justiça e pela 

inclusão do §3º ao art. 5º, com a seguinte disciplina: “Os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais.” 

 

  A reforma constitucional evidenciou a especialidade dos acordos e tratados de 

direitos humanos, assegurando-lhes posicionamento diferente dentro do ordenamento jurídico 

                                                 
17 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC n° 72.131/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.8.2003; ADI-MC n° 

1.480/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.5.2001. HC n° 81.139/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.8.2005; 

HC n° 79.870/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 20.10.2000; HC n° 77.053/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; DJ 

4.9.1998; RE n° 206.482/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 5.9.2003; RHC n° 80.035/SC, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ 17.8.2001. 
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nacional daquele conferido aos tratados ratificados que versam sobre as demais matérias. 

Tiburcio (2005)18 leciona que o §3º do art.5º da CRFB ressalta a natureza materialmente 

constitucional dos tratados de proteção dos direitos humanos, sendo, no entanto, exigida a 

observância do procedimento legislativo equivalente às emendas constitucionais para que as 

normas internacionais sejam formalmente incorporadas ao texto constitucional. 

 

  Mesmo após a EC nº 45/04, a tese que atribuía a legalidade ordinária aos acordos e 

tratados internacionais incorporados ao ordenamento nacional antes dessa emenda ou através 

do rito comum, ou seja, que não se enquadravam nos termos do §3º do art. 5º da CRFB, foi 

reiterada em julgamentos posteriores19 e permaneceu na jurisprudência do STF até o 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP. 

 

  O entendimento que prevaleceu no RE nº 466.343-1/SP foi o manifestado no voto do 

ilustre Ministro Gilmar Mendes, que avaliou a questão da seguinte forma:  

 
[...] os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da 

Constituição, mas teriam lugar especial reservado no ordenamento jurídico. 

Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto 

do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana (MENDES, 2009. p.21).20 

 

  Em outras palavras, Mendes apoiou a tese que conferiu aos tratados e convenções de 

direitos humanos o status de supralegais, porquanto, ainda que eles estejam abaixo da 

Constituição, não podendo contrariá-la, é necessário reconhecer que não podem ser 

equiparados aos outros atos normativos internacionais e as demais normas 

infraconstitucionais, visto que possuem caráter especial (MENDES. RE nº 466.343-1/SP. p. 

21). 

 

  Para Mendes (2009), o reconhecimento jurisdicional quanto a relevante posição 

ocupada pelos tratados internacionais de direitos humanos implica na adoção de uma postura 

                                                 
18 TIBURCIO, Carmen. A EC nº 45/04 e Temas de direito Internacional in Reforma do Judiciário. 1ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 126.  
19 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC n 77.053-1/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 23.6.1998, 

DJ 4.9.1998; HC n° 79.870-5/SP, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 16.5.2000, DJ 20.10.2000; RE n° 

282.644-8/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Nelson Jobim, julgado em 13.2.2001, DJ 

20.9.2002. 
20 MENDES. Gilmar. Voto-vogal. In.: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº 466.343-1/São Paulo. 

Relator. Min. Cezar Peluso. DJ: 05/06/2009, p. 21. 
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capaz de dar maior efetividade à proteção do ser humano no cenário interno e internacional 

(MENDES. RE nº 466.343-1/SP. p. 27). 

 

  Seguindo tal lógica, o supracitado Ministro equaciona seu raciocínio destacando que 

diante da evidente especialidade dos tratados internacionais que cuidam de matéria de direitos 

humanos, é razoável concluir que a sua internacionalização ao ordenamento nacional, 

mediante o processo de ratificação estabelecido pela Constituição, acarreta na suspensão da 

eficácia jurídica de qualquer ato normativo infraconstitucional que dela divergir (MENDES. 

RE nº 466.343-1/SP. p. 28). 

 

  Nesse sentido, não se pode olvidar que, apesar da ratificação do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 

Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, §7º) – ter lhes conferido caráter supralegal, a 

Constituição detém supremacia diante dos diplomas normativos internacionais, razão pela 

qual se entende que a disposição constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, 

inciso LXVII) não foi revogada, “mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante 

desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos 

o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei n° 911, de 1º de outubro de 1969”, 

assim como “a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também 

tem sua eficácia paralisada” (MENDES. RE nº 466.343-1/SP. p. 28). 

 

  Em resumo, o Min. Gilmar Mendes expôs seu pensamento da seguinte maneira:  

 

Em conclusão, entendo que, desde a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva, 

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), 

ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, 

pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes 

reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, 

porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados 

internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna 

inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou 

posterior ao ato de ratificação. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 

1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo 

Código Civil (Lei n° 10.406/2002)21. 

A prisão civil do depositário infiel não mais se compatibiliza com os valores 

supremos assegurados pelo Estado Constitucional, que não está mais voltado apenas 

para si mesmo, mas compartilha com as demais entidades soberanas, em contextos 

                                                 
21 CC, Art. 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será 

compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos. 
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internacionais e supranacionais, o dever de efetiva proteção dos direitos humanos 

(MENDES, 2009. p.60) 

   

  Neves (2015)22 bem resumiu todo o raciocínio lógico do STF para a consolidação de 

seu novo entendimento: 

 

Valendo-se da tese de que os pactos internacionais que tenham como objeto os 

direitos humanos têm lugar singular no ordenamento jurídico brasileiro, localizando-

se abaixo da Constituição Federal, mas acima da legislação interna, a Corte Suprema 

entendeu que a única prisão civil admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro é a 

do devedor de alimentos. O status normativo supralegal dos tratados internacionais 

de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação 

infraconstitucional que com ele conflite, de forma que, não havendo previsão 

constitucional do procedimento para a prisão civil do depositário infiel, esta é 

incabível (NEVES, 2015, p. 1552). 

 

  Cabe assentar que o RE nº 466.343-1/SP foi interposto contra acordão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que consignou entendimento no sentido da 

inconstitucionalidade da prisão civil do devedor fiduciante23 em contrato de alienação 

fiduciária em garantia. Muitos doutrinadores renomados consideraram a jurisprudência 

firmada a partir de tal julgamento como um excesso, por entenderem que o melhor seria 

apenas proceder com o afastamento do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/196924 que ampliava a 

prisão civil ao devedor fiduciante, figura essa que nunca fora depositário: 

 

                                                 
22 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 7ª ed. São Paulo: 

Método, 2015, p. 1552. 
23 No próprio RE nº 466.343-1/SP, Gilmar Mendes conceitua a figura do devedor fiduciante: “Destarte, ao 

definir os contornos legais do contrato de alienação fiduciária, o legislador empregou uma série de ficções 

jurídicas. 

A primeira delas é a figura da propriedade fiduciária, pela qual o credor-fiduciário mantém apenas a posse 

indireta do bem, ficando a posse direta e, portanto, o usufruto da coisa, com o devedor-fiduciante. Na verdade, o 

credor não é proprietário em termos absolutos enquanto o devedor se encontre com a posse direta do bem; nem 

quando, na hipótese de inadimplência, o bem lhe seja entregue pelo devedor, ou seja, recuperado por meio de 

busca e apreensão, pois, nesse caso, deverá vendê-lo a terceiros e, assim, ficar apenas com o montante 

correspondente a seu crédito e demais despesas, devolvendo a quantia restante ao devedor (§§ 4º e 6º do art. 66 

da Lei n° 4.728/65, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 911/69). (...) 

Na alienação fiduciária, o credor, que não é proprietário em termos absolutos – e possui apenas a propriedade 

fiduciária, limitada pelo seu escopo de garantia real –, não pode exigir a restituição do bem. Enquanto o devedor 

estiver em dia com suas obrigações contratuais, não pode o credor reivindicar a posse direta da coisa alienada. 

Além disso, na alienação fiduciária o depósito visa à garantia do crédito e não do bem em si, como no caso do 

depósito em sentido estrito, de forma que, como analisado anteriormente, o inadimplemento do devedor cria para 

o credor um amplo leque de possibilidades para a restituição do valor do bem, e não o bem propriamente dito. 

Tanto é assim que, segundo o § 4º do art. 1º do Decreto-Lei n° 911/69, se o devedor inadimplente entrega o bem, 

deve o credor-fiduciário aliená-lo a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das 

despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver”.   
24 Decreto-Lei 911/1969. Art. 4 º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse 

do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação 

de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. (Redação 

dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 
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[...] o precedente que deu base para a sedimentação jurisprudencial tratava da figura 

do devedor fiduciante que, para muitos, nem poderia ter sido equiparada a do 

depositário infiel. Assim, a sensação que se teve à época não foi outra: buscando 

corrigir a desproporcionalidade em que o art. 4º, Decreto-Lei 911/69 incorria ao 

estender a prisão civil a quem nunca fora realmente depositário, o STF acabou por 

aniquilar a própria figura da prisão do depositário infiel, modificando, inclusive, sua 

própria jurisprudência (BOCCATO, 2017)25. 

 

  Mesmo com as inúmeras críticas doutrinárias, tendo por base todo o acima exposto 

que restou decidido no julgamento conjunto dos RE’s nº 349.703 e 466.343, entre outros 

precedentes, foi realizada, acolhida e aprovada a Proposta de Súmula Vinculante, em 

16/12/2009, que editou a Súmula Vinculantes (SV) nº 25, publicada no DOU de 23/12/2009, 

que retirou de vez a prisão civil do depositário infiel de nosso ordenamento, nos seguintes 

termos: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 

depósito” (STF, SV nº 25, DOU de 23/12/2009). 

 

  A Lei nº 11.417/2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera 

a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento 

de enunciado de súmula vinculante pela Corte Suprema, traz alguns pressupostos necessários 

para a edição de tais súmulas, quais sejam: (i) a existência de reiteradas decisões do STF 

sobre determinada matéria constitucional (art. 2º); (ii) que haja controvérsia, entre órgãos 

judiciários ou entre esses e a administração, sobre a validade, a interpretação e a eficácia de 

normas determinadas (§1º, in initio, art. 2º); e (iii) que a referida controvérsia ocasione grave 

insegurança jurídica e o aumento significativo de processos que tratem de idêntica questão 

(§1º, in fine, art. 2º). 

 

  Lauer, Khamis e Lamy26 explicam que a SV nº 25 preenche todos os requisitos 

formais acima expostos, tendo em vista que sua edição tem fundamento nos julgamentos 

proferidos no HC 87.585, RE 466.343 e no HC 92.566, “os quais alteraram o posicionamento 

do Supremo Tribunal Federal sobre um tema cuja discussão começa no início do século 

passado”. Destacam também a divergência entre decisões que decretavam a prisão civil do 

depositário infiel27 com o entendimento do STJ, que se posicionava pela inadequação dessa 

                                                 
25 BOCCATO, Esdras. O depositário nas execuções fiscais: As consequências cíveis e penais de sua 

infidelidade. 2017. Disponível em: <https://jota.info/colunas/contraditorio/o-depositario-nas-execucoes-fiscais-

01052017> Acesso em 10/10/2017.  
26 LAUER, KHAMIS & LAMY. Súmula Vinculante n. 25: equiparação à fonte primária, supralegalidade 

dos tratados de direitos humanos e a proibição da prisão do depositário infiel. 2015, p.126. 
27 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ROHC - 5700-27.2004.5.24.0000, publicado em 17/02/2006. 

https://jota.info/colunas/contraditorio/o-depositario-nas-execucoes-fiscais-01052017
https://jota.info/colunas/contraditorio/o-depositario-nas-execucoes-fiscais-01052017


27 

 

espécie de prisão desde 200528. E, por fim, manifesta insegurança jurídica, uma vez que 

tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil vedam a prisão do 

depositário infiel ao passo que, em sentido oposto, a Constituição e as normas internas 

autorizam a utilização dessa medida coercitiva (LAUER, KHAMIS & LAMY, 2015, p. 126). 

 

  Os autores concluem que, ao reconhecer a ilicitude da prisão civil do depositário 

infiel - proibindo a prisão em qualquer espécie de depósito - bem como ao reconhecer a supra 

legalidade dos atos normativos internacionais de proteção aos direitos humanos ratificados 

antes da Emenda Constitucional n° 45, “o texto da Súmula Vinculante n° 25 pôs fim a duas 

discussões históricas que assolavam o judiciário brasileiro, exercendo, assim, a função 

precípua do direito estatal, que é a pacificação social” (LAUER, KHAMIS & LAMY, 2015, 

p. 127). 

 

  Vale lembrar que a súmula vinculante retira de todas as esferas judiciárias a 

discricionariedade sobre o tema por ela abordado, cabendo a todos o dever de observar o 

entendimento fixado pela Corte mediante seu enunciado. (LAUER, KHAMIS & LAMY, 

2015, p. 120). 

  Nas palavras de Gilmar Mendes29: 

 

[...] a súmula vinculante, como o próprio nome indica, terá o condão de vincular 

diretamente os órgãos judiciais e os órgãos da Administração Pública, abrindo a 

possibilidade de que qualquer interessado faça valer a orientação do Supremo, não 

mediante simples interposição de recurso, mas por meio de representação de uma 

reclamação por descumprimento de decisão judicial (CF, art. 103-A). (MENDES, 

BRANCO, 2015, p. 993). 

 

  Foi, então, com base em todo o contexto, acima relatado, de evolução jurídica e 

jurisprudencial e de atualização dos valores soberanos resguardados pela Constituição que, 

como será demonstrado a diante, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/94 (Ver 

Anexo 1), que regulamentava a prisão civil de depositário infiel de valores pertencentes à 

Fazenda Pública.    

 

                                                 
28 Conforme se depreende no RHC 16.785/SP e HC 49.528/SP. 
29 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2015. 
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3.2 A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.866/1994 

 

A Lei n º 8.866/94 (Ver Anexo 1), que tratava do depositário infiel que deixasse de 

reter, receber ou recolher aos cofres públicos os valores provenientes de imposto, taxa e 

contribuição, originou da conversão da Medida Provisória nº 477/94, reeditada pela Medida 

Provisória nº 449/94.  

 

Em 1994, quando proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.055-7, 

foi deferido, em parte, o pedido de medida liminar, suspendendo diversos trechos da referida 

Lei, principalmente aqueles que versavam sobre a possibilidade da prisão civil do depositário 

infiel. Decorridos vinte de dois anos da propositura da ADI, o Colegiado do STF declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), calcado, primordialmente, na 

compreensão de afronta aos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal. 

 

Antes de adentrar ao estudo do julgamento, possibilitando o entendimento dos 

fundamentos nele expostos, é imperioso o exame minucioso do texto da legislação declarada 

inconstitucional. 

 

3.2.1   A Lei nº 8.866/1994 

 

A Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1) inicia suas disposições definindo como depositário 

infiel aquele que não entrega o valor pertencente à Fazenda Pública, desrespeitando o 

estabelecido na legislação tributária ou previdenciária (§2º, art. 1º). A consumação do 

depósito ocorre na data da retenção ou recebimento do valor que caracteriza a obrigação da 

pessoa física ou jurídica depositária (§1º, art. 1º)30.  

Em seguida, em seu art. 2º, está disposto o rol exemplificativo de provas literais 

capazes de caracterizar a condição de infidelidade do depositário31. 

                                                 
30 Lei nº 8.866/94, art. 1º, § 1º. Aperfeiçoa-se o depósito na data da retenção ou recebimento do valor a que esteja 

obrigada a pessoa física ou jurídica. 

§ 2º. É depositária infiel aquele que não entrega à Fazenda Pública o valor referido neste artigo, no termo e 

forma fixados na legislação tributária ou previdenciária. 
31  Lei nº 8.866/94, Art. 2º. Constituem prova literal para se caracterizar a situação de depositário infiel, dentre 

outras: 
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O Secretário da Receita Federal deverá, quando reconhecida a situação de 

infidelidade do depositário, informar ao representante judicial da Fazenda Nacional, para que 

esse proponha a ação civil voltada a exigência do recolhimento do valor devido e seus 

acréscimos legais (Lei nº 8.866/94, art.3º).  

Em seguida, temos um dos artigos mais polêmicos dessa Lei, que prevê que se peça 

ao juízo, na petição exordial, a citação do depositário para, no prazo de dez dias, recolher ou 

depositar o tributo descontado ou recebido de terceiro, com os acréscimos legais 

correspondentes (inciso I, art. 4º) e para contestar a ação (inciso II, art. 4º). Estabelece, ainda, 

que deve constar também na petição inicial o requerimento de cominação da pena de prisão, a 

qual deve ser decretada pelo juízo quando, em quinze dias a contar da citação, não cumprir 

com o disposto no inciso I do art. 4º, não podendo essa prisão exceder noventa dias (Lei nº 

8.866/94, §§ 1º e 2º - Ver Anexo 1). 

O legislador vai além e condiciona o recebimento da contestação a apresentação do 

comprovante de depósito judicial do valor integral devido. Caso o mencionado comprovante 

não esteja acostado a sua contestação o mesmo sofrerá os efeitos da revelia. Em outras 

palavras, contestar sem realizar o depósito judicial acarretará ao réu depositário os mesmos 

efeitos e consequências de quedar-se completamente inerte.   

Neves (2015) explica que o conceito da revelia não se confunde com os seus efeitos. 

Para o autor, “a revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação”, 

sendo “plenamente possível existência de revelia que não gere nenhum dos efeitos 

programados pela lei, o que, entretanto, não será suficiente para afastá-la do caso concreto”32. 

Aqui, no entanto, o que está estabelecido pelo §3º do art. 4º da Lei nº 8.866/94 (Ver 

Anexo 1) é que a existência fática da contestação que não esteja acompanhada do 

comprovante de depósito judicial não terá o condão de impedir que os efeitos da revelia 

recaiam sobre o réu depositário. Neves (2015) leciona sobre o assunto citando como exemplo 

                                                                                                                                                         
I - a declaração feita pela pessoa física ou jurídica, do valor descontado ou recebido de terceiro, constante em 

folha de pagamento ou em qualquer outro documento fixado na legislação tributária ou previdenciária, e não 

recolhido aos cofres públicos; 

II - o processo administrativo findo mediante o qual se tenha constituído crédito tributário ou previdenciário, 

decorrente de valor descontado ou recebido de terceiro e não recolhido aos cofres públicos; 

III - a certidão do crédito tributário ou previdenciário decorrente dos valores descontados ou recebidos, inscritos 

na dívida ativa. 
32 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 7ª ed. São Paulo: 

Método, 2015, p. 453/454. 
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o REsp 847.893/SP33, onde o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu existirem hipóteses 

onde contestação existente não foi capaz de impedir a revelia do réu. 

A ausência deve ser necessariamente jurídica porque ocorre revelia mesmo nos 

casos em que o réu apresenta contestação, que faticamente existirá. Essa existência 

fática, entretanto, não é suficiente para afastar a revelia, sendo indispensável que 

juridicamente ela exista. Contestação intempestiva, por exemplo, não impede a 

revelia do réu, já tendo o Superior Tribunal de Justiça resolvido que contestação 

endereçada e protocolizada em juízo diverso e distante daquele no qual tramita o 

feito não evita a revelia (NEVES, 2015). 

 A doutrina majoritária, com base no Código de Processo Civil (CPC/15), tem por 

hábito pontuar três efeitos para a revelia. O primeiro deles é a consideração de veracidade dos 

fatos aduzidos pelo autor em sua petição inicial, já que o réu não apresentou defesa contrária 

aos fatos alegados ou não cumpriu todos os requisitos para que sua contestação fosse reputada 

válida (CPC/15, art. 344)34. Outro efeito seria a dispensa de intimação do réu revel, contando-

se os prazos a partir da publicação de cada ato decisório proferido, independente de intimação 

pessoal do réu que não tenha patrono constituído nos autos (CPC/15, art. 346)35. Já o terceiro 

efeito seria o julgamento antecipado do mérito (CPC/15, art. 35536 e Lei nº 8.866/94, art. 5º 

37).   

 Ao assentar o §3º do art. 4º da Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), o legislador 

demonstrou sua intenção de coagir o depositário infiel, ora réu, a proceder tão logo com o 

depósito. Ocorre que, como se verá a diante, tal disposição vai na contramão aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 Voltando aos dispositivos da legislação em estudo, quando julgado procedente o 

mérito da ação, o juízo ordenará que se proceda com a conversão do depósito em renda, ou, 

na ausência de depósito, que seja expedido mandado para entrega do valor exigido dentro do 

prazo de vinte e quatro horas (Lei 8.866/94, art. 6º - Ver Anexo 1). 

 Se o depositário for pessoa jurídica, a prisão recairá sobre seus diretores, 

administradores, gerentes ou empregados responsáveis pela movimentação de recursos 

                                                 
33 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Informativo nº 425; 3ª Turma, REsp 847.893/SP, rel. Min. Sidnei 

Beneti, j. 02/03/2010. 
34 CPC/2015, art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. 
35 CPC/2015, art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial. 
36 CPC/2015, art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. 
37 LEI 8.866/94, Art. 5º. O juiz poderá julgar antecipadamente a ação, se verificados os efeitos da revelia. 
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financeiros (LEI 8.866/94, caput do art. 7º - Ver Anexo 1). Caso a empresa depositária seja 

estrangeira, a prisão será decretada em face de seus representantes, dirigentes e empregados 

no Brasil e que ostentem as responsabilidades mencionadas anteriormente (LEI 8.866/94, 

parágrafo único do art. 7º - Ver Anexo 1). 

 Por fim, importante dizer que a prisão deve cessar tão logo seja recolhido o valor 

exigido na ação (LEI 8.866/94, art. 8º - Ver Anexo 1). 

 Como foi possível perceber, a Lei acima descrita traz inúmeros comandos passíveis 

de discussão e questionamentos quanto a constitucionalidade desses dispositivos, o que deu 

ensejo a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1055, analisada a seguir. 

 

3.2.2  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.055 

 

A ação direta de inconstitucionalidade nº 1.055 foi proposta pela Confederação 

Nacional da Indústria, em 28 de março de 1994, contra a Medida Provisória nº 427, de 11 de 

fevereiro de 1994, reeditada pela Medida Provisória nº 449, de 17 de março de 1994. A 

Medida Provisória foi convertida na Lei nº 8.866 (Ver Anexo 1) somente em 11 de abril de 

1994. 

Aduzia, o requerente, que a inconstitucionalidade decorre da ofensa aos incisos 

XXXIX, LIV e LV do art. 5º, da Carta Magna38 e que a matéria é reservada a lei 

complementar, não podendo ser regulamentada por lei ordinária. Sustentou, ainda, que houve 

a ampliação do conceito de depositário infiel previsto no art. 5º, LXVII, CF/8839, bem como 

alegou que a lei impugnada conflita com o art. 110 da Lei Complementar nº 5.172/66 

(CTN)40. 

O Tribunal Pleno do STF, em 16 de junho de 1994, julgou e deferiu a liminar para 

suspender, até a decisão final da ação, os efeitos de alguns dispositivos e expressões do texto 

legal, como é possível ver em trecho da ementa do acórdão: 

                                                 
38 CF/88, Art. 5º, XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
39 CF/88, art. 5º, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
40 CTN, Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições 

dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias. 
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DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER, 

ATÉ A DECISÃO FINAL DA AÇÃO, OS EFEITOS DOS § § 2º E 3º DO ART. 4º; 

DA EXPRESSÃO "REFERIDA NO § 2º DO ART. 4º, CONTIDA NO CAPUT DO 

ART. 7º; E DAS EXPRESSÕES "OU EMPREGADOS", INSERIDAS NO CAPUT 

DO ART. 7º E NO SEU PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI Nº 8.866, DE 

08.04.94 (STF, MEDIDA LIMINAR ADI 1.055-7, Min. Rel. Sydney Sanches, j. 

16/06/1994, DJ 08/06/2001).  

 

O julgamento final da ação só veio a ocorrer vinte e dois anos após, em 15 de 

dezembro de 2016, momento no qual o Ministro Gilmar Mendes figurava como relator da 

ação julgada procedente, por unanimidade, nos termos de seu voto. Antes de adentrar no 

estudo do voto que conduziu a decisão do Tribunal Pleno, vale recordar que a relatoria do RE 

nº 466.343-1/SP, outrora já esmiuçado, também foi incumbida ao Ministro Gilmar Mendes, 

da qual resultou jurisprudência compreendendo que no Brasil não há mais base legal para 

prisão civil do depositário infiel.  

 

Na oportunidade do julgamento da ADI nº 1055, o Plenário achou por bem consignar 

que o fato da ação ter sido originalmente proposta para impugnar a Medida Provisória e não a 

Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1) propriamente dita não acarretava na prejudicialidade do 

pedido, já que a lei em análise resultou da conversão da Medida Provisória, estando 

configurado, no caso concreto, uma continuidade normativa entre ambas:  

De início, o Colegiado assinalou que, ainda que a ação tenha sido ajuizada, 

originalmente, em face de medida provisória, não cabe falar em prejudicialidade do 

pedido. Não há a convalidação de eventuais vícios existentes, razão pela qual 

permanece a possibilidade do exercício do juízo de constitucionalidade. Na espécie, 

há continuidade normativa entre o ato legislativo provisório e a lei que resulta de sua 

conversão (STF, ADI 1.055-7, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/12/2016, DJE 

20/02/2017). 

Em seu voto relator na ADI, o Ministro afastou a alegação de inconstitucionalidade 

por violação ao art. 62 da CF/8841, – que trata dos requisitos de urgência e relevância em sede 

de Medida Provisória – questão essa que, para o alcance do objetivo do presente trabalho, não 

é tão relevante, mas que ora se coloca para assegurar a ampla apreensão do julgado:  

Nesses termos, no caso da MP 427/94, não cabe ao Poder Judiciário perscrutar a 

respeito do atendimento dos requisitos da relevância e urgência, pois se trata de 

situação tipicamente financeira e/ou tributária, na qual deve prevalecer, em regra, o 

juízo do administrador público. 

Entendo apenas que, afastada hipótese de abuso, no caso em tela, deve-se adotar 

orientação já consolidada por esta Corte e, portanto, rejeitar a alegação de 

inconstitucionalidade por afronta ao art. 62 da Constituição Federal. Além disso, a 

medida provisória atacada foi posteriormente convertida em lei, recebendo a 

                                                 
41 CF/88, Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.  
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chancela do Poder Legislativo. Sendo o Poder Legislativo o titular do poder 

legiferante por excelência, tem-se que, nesse caso, o reconhecimento da existência 

de inconstitucionalidade formal, poder-se-ia configurar em ataque frontal ao 

princípio da Separação dos Poderes.   

 
 

Adentrando ao mérito da questão, o Ministro relator propôs a confirmação da 

liminar, bem como sinalizou a necessidade de examinar a criação da ação de depósito fiscal, a 

qual possui como desígnio principal a coação do devedor para que deposite o valor devido na 

oportunidade da contestação ou, após a sentença, no prazo de 24 horas, sob pena de prisão. 

 

Também consignou que outra matéria constitucional que merece análise é a 

proibição de seguir-se o estabelecido para mútuo (art. 1.280 do CC/16, cuja norma foi 

repetida no art. 645 do CC/02), “submetendo o devedor a regime mais gravoso de pagamento, 

em face dos postulados da proporcionalidade, do limite do direito de propriedade e/ou do 

devido processo legal”42 e, ainda, a possibilidade estabelecida pela Lei impugnada de levar o 

devedor a responder processo judicial de depósito antes mesmo da finalização do processo 

administrativo fiscal. 

 

Para o Ministro Gilmar Mendes, as medidas acima expostas não coadunam com o 

princípio da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa, já que afastam a garantia 

do contribuinte ao devido processo legal em nome do fomento da arrecadação que não se 

justifica, porquanto não há qualquer lesão ao patrimônio público, assim como existem no 

ordenamento jurídico outros instrumentos processuais à disposição da Fazenda Pública que, 

diferente da lei em estudo, guardam compatibilidade com a norma constitucional, como a 

ação de Execução Fiscal ou a Medida Cautelar Fiscal:  

Não se pode olvidar que, na época da edição da MP 427/94, já existia a Lei de 

Execução Fiscal – LEF (Lei 6.830/80) e a medida cautelar fiscal (Lei 8.397/92), as 

quais ostentam instrumentos suficientes, adequados e proporcionais ao fim de 

cobrança tributária, a saber, respectivamente: LEF: “Art. 1º - A execução judicial 

para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, 

pelo Código de Processo Civil.” 

Lei 8.397/92: “Art. 1° O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a 

constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. 

Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, 

alínea "b", e VII, do art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário”. 

Cumprindo o mandamento constitucional do devido processo legal, ambos os 

dispositivos estipulam ritos e privilégios para tutela da arrecadação ao erário, 

resguardando, por outro lado, garantias ao contribuinte. Consequentemente, sem 

                                                 
42 STF, ADI 1.055-7, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/12/2016, DJE 20/02/2017, p.17. 
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guardar qualquer correspondência com o postulado da proporcionalidade e seus 

subprincípios da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, a 

lei em questão possibilita o ajuizamento de demanda que coage ao depósito da 

quantia devida com ou sem apresentação de contestação, sob pena de decretação de 

revelia. E mais: a legislação questionada admite o ajuizamento de demanda judicial 

apenas com base em “declaração feita pela pessoa física ou jurídica, do valor 

descontado ou recebido de terceiro, constante em folha de pagamento ou em 

qualquer outro documento fixado na legislação tributária ou previdenciária, e não 

recolhido aos cofres públicos” (art. 2º, I), sem que ocorra a finalização do processo 

administrativo-fiscal, ferindo os postulados invocados (art. 5º, incisos LIV e LV). É 

corolário do princípio do devido processo legal que aos litigantes será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Pela 

obviedade, tal postulado também se aplica aos processos que contenham relação 

jurídico-tributária, razão pela qual considero que aquela medida vulnera a garantia 

do contribuinte ao devido processo legal. Determinar que a contestação seja 

apresentada com o depósito do numerário sob pena de revelia, equivale, mutatis 

mutandis, a exigir depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação 

judicial, o que é manifestamente proibido por esta Corte, nos termos da Súmula 

Vinculante 28, in litteris: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como 

requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a 

exigibilidade de crédito tributário”. Ora, se o contribuinte assim o desejar, poderá 

ajuizar ação de depósito em face do Fisco Federal, no afã de obter certidão negativa 

de débito (ou positiva com efeito de negativa), mas não pode ser coagido a assim 

agir, sob pena de vulneração ao princípio da proporcionalidade, além do 

contraditório e da ampla defesa (STF, ADI 1.055-7, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 

15/12/2016, DJE 20/02/2017, p.24/26). 
 

Seguindo os argumentos trazidos no voto relator, o Colegiado estudou a lei à luz do 

inciso LIV do art. 5º da CF/88, onde entendeu que a medida legislativa-processual nela criada 

desrespeita o direito de propriedade do devedor quando restringe o cumprimento da obrigação 

única e exclusivamente ao depósito da quantia em dinheiro, conflitando com rol normativo-

legal previsto na Lei nº 6830/80 (Lei de Execução Fiscal) que elenca outras possibilidades de 

pagamento da dívida tributária que repercutem sobre a propriedade do devedor: 

[...] a Lei 6.830/80 (LEF) assim disciplina: 

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.” 

Vê-se, pois, que tal medida legislativo-processual criada não é adequada, tampouco 

necessária à obtenção de fins legítimos, tendo em vista que restringe a propriedade 

do devedor estabelecendo uma única forma de pagamento: depósito da quantia 

devida no prazo de 24 horas. A legislação questionada estipula que “Julgada 

procedente a ação, ordenará o juiz a conversão do depósito judicial em renda ou, na 

sua falta, a expedição de mandado para entrega, em 24 horas, do valor exigido” (art. 

6º). Considero que a existência de rito específico e densamente restritivo do dever 

fundamental de pagar tributos acaba restringindo o direito de defesa do devedor e 

obrigando o pagamento em 24 horas, situação flagrantemente inconstitucional (STF, 

ADI 1.055-7, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/12/2016, DJE 20/02/2017, p.32) 
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Embora se reconheça que a lei ora analisada não guarda compatibilidade com os 

preceitos constitucionais, em contrapartida, temos a necessidade da arrecadação tributária, que 

constitui a receita necessária para o fornecimento de serviços estatais aos cidadãos e para a 

consumação dos direitos sociais que orientam o nosso estado democrático de direito. Diante 

da tamanha relevância do conflito que hora se expõe, aprofundaremos o debate em tópico 

próprio a seguir, contudo, cabe desde logo consignar que as medidas adotadas para otimizar a 

arrecadação tributária devem ser razoáveis e adequadas ao resultado almejado. 

Ademais, com a jurisprudência estabelecida no RE nº 466.343-1/SP, que afastou a 

prisão civil por dívida do direito brasileiro, evidente a inconstitucionalidade da medida 

desproporcional criada pela legislação apreciada com a finalidade de potencializar a 

arrecadação.  

Por todo o exposto, concluiu-se pela inconstitucionalidade da lei impugnada e, ainda 

que a ação de depósito fiscal esteja em desuso no cenário atual: 

[...] para evitar insegurança jurídica ou qualquer prejuízo ao erário em relação aos 

prazos prescricionais, o Tribunal definiu que as ações de depósito fiscal em curso 

deverão ser transformadas em ação de cobrança, de rito ordinário, com oportunidade 

ao Poder Público para a sua adequação ou para requerer a sua extinção (STF, ADI 

1.055-7, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/12/2016, DJE 20/02/2017) 

 

 

3.2.3  O dever fundamental de arrecadar tributos VS. O direito individual de 

liberdade 

 

Como brevemente mencionado anteriormente, existe um impasse entre o dever 

fundamental de pagar tributos e o direito fundamental de liberdade do devedor que permeia o 

debate acerca da possibilidade de prisão civil de depositário infiel de valores pertencentes à 

Fazenda Pública. 

 

De acordo com Gilmar Mendes e Paulo Branco, “os direitos e garantias fundamentais, 

em sentido material, são, pois, pretensões que, em cada momento histórico, se descobrem a 

partir da perspectiva do valor da dignidade humana”43. 

 

                                                 
43 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 140. 
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O direito individual de liberdade é direito fundamental básico, previsto no caput do 

art. 5º da CF/88, que junto com o direito à vida, a igualdade, a propriedade e a segurança 

constituem o alicerce para todos os outros direitos prestigiados nos incisos do art. 5º e nos 

demais dispositivos constitucionais, como sustenta Sanchis (1994)44: 

 

Historicamente, os direitos humanos têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a 

igualdade e a participação política e, por conseguinte, somente estaremos em presença 

de um direito fundamental quando se possa razoavelmente sustentar que o direito ou 

instituição serve a algum desses valores (SANCHIS, 1994). 
 

O direito à liberdade, assim como outros direitos fundamentais, é um direito natural 

positivado, classificado como inalienável, indisponível e imprescritível. Além disso, o direito 

fundamental à liberdade possui diversos sentidos, os quais podemos citar, a título de exemplo: 

agir da forma que lhe agrada; ausência de intimidação; antagonismo ao autoritarismo; 

cooperação no exercício do poder e, principalmente, como oposição ao aprisionamento45. 

 

 Mendes e Branco (2015) lecionam que:  

 

O catálogo dos direitos fundamentais na Constituição consagra liberdades variadas e 

procura garanti-las por meio de diversas normas. Liberdade e igualdade formam dois 

elementos essenciais do conceito de dignidade da pessoa humana, que o constituinte 

erigiu à condição de fundamento do Estado Democrático de Direito e vértice do 

sistema dos direitos fundamentais.  As liberdades são proclamadas partindo-se da 

perspectiva da pessoa humana como ser em busca da autorrealização, responsável 

pela escolha dos meios aptos para realizar as suas potencialidades. O Estado 

democrático se justifica como meio para que essas liberdades sejam guarnecidas e 

estimuladas — inclusive por meio de medidas que assegurem maior igualdade entre 

todos, prevenindo que as liberdades se tornem meramente formais. O Estado 

democrático se justifica, também, como instância de solução de conflitos entre 

pretensões colidentes resultantes dessas liberdades. (MENDES, BRANCO, 2015, p. 

263). 
    

Ao dissertar sobre o direito de punir, Beccaria46 advoga no sentido de que para se ter 

maior liberdade, cada integrante da sociedade teve que ceder parte da própria liberdade, parte 

essa que ele chama de “mínima porção possível”, e o agregado de todas essas partes é que 

forma o direito de punir os delitos. O direito do soberano de punir surge com a “necessidade 

de defender o depósito da salvação pública das usurpações particulares”. Porém, se o 

                                                 
44 SANCHIS< Prieto de. Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid: Debate, 1994, p. 88. 
45 RODEGUER, Alessandra Granucci. A Prisão do Depositário Infiel e o Pacto de São José da Costa Rica. 

2014. Disponível em: < http://mrvadv.com.br/mrv_pt/a-prisao-do-depositario-infiel-e-o-pacto-de-sao-jose-da-

costa-rica/> Disponível em: Acesso em 07/10/2017. 

 
46 C. BECCARIA. Dos Delitos e das Penas, trad. port. José Cretella Júnior e Agnes Cretella, 2.ed., São Paulo. 

http://mrvadv.com.br/mrv_pt/a-prisao-do-depositario-infiel-e-o-pacto-de-sao-jose-da-costa-rica/
http://mrvadv.com.br/mrv_pt/a-prisao-do-depositario-infiel-e-o-pacto-de-sao-jose-da-costa-rica/
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exercício do poder punitivo exceder a mínima porção possível da liberdade cedida, estará 

configurado abuso e não justiça.  

 

Dentre todas as liberdades consagradas pela Constituição, a que ora importa é a 

liberdade de locomoção, a qual se opõe a ideia de cárcere. Ainda que se trate de espécie de 

prisão civil, cabe trazer algumas premissas do direito penal que demonstram ser a prisão – 

dada a sua restrição extrema da liberdade de locomoção - a ultima ratio no resguardo de 

determinado bem jurídico.   

 

Segundo Bitencourt (1995)47: 

 

O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e 

limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma 

conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado 

bem jurídico. Se outras formas de sanções ou outros meios de controle social 

revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização será 

inadequada e desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem jurídica forem 

suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e 

não as penais. Por isso, o direito penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar 

somente quando os demais ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela 

devida a bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade. 

 

Paulsen (2015)48 ratifica a aplicação subsidiária do direito penal ao explicar o 

princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária: 

 

A insignificância constitui critério para afastar a persecução penal, por ausência de 

justa causa, relativamente a condutas que, embora correspondentes à descrição do 

tipo penal, sejam de tal modo irrelevantes em função da diminuta ofensividade, que 

sequer afetem o bem protegido pela norma, não atraindo reprovabilidade que exija e 

justifique, minimamente, a resposta a nível penal. Trata-se do princípio da 

intervenção mínima do Estado, segundo o qual o direito penal só deve cuidar de 

situações graves e relevantes para a coletividade. Reconhece-se ao direito penal 

função subsidiária, deixando-se de penalizar as condutas típicas quando a lesão ao 

bem jurídico tutelado pela lei penal mostra-se irrisória, porquanto, nessa situação, a 

sanção penal assumiria caráter desproporcional. 

  

Com fulcro nos princípios “da subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade 

e da intervenção mínima que regem o Direito Penal”, o STF já julgou que “ uma conduta 

administrativamente irrelevante não pode ter relevância criminal”49.  

                                                 
47 BITENCOURT, Cezar Roberto. Lições de direito penal – parte geral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

1995. 
48 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, 

p. 450/451. 
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Se por um lado o Estado Democrático de Direito deve respeitar o direito fundamental 

à liberdade, por outro, há de se reconhecer que os riscos ao patrimônio público implicam 

diretamente em toda a máquina pública e, consequentemente, na sociedade. É descabido 

ignorar que a Fazenda Pública atua na fiscalização e na arrecadação de tributos com vistas a 

atender o interesse público.  

 

A atuação estatal acarreta em gastos públicos, que, por sua vez, só são possíveis em 

razão de uma atividade arrecadatória que antecede a decisão financeira e viabiliza a reunião 

dos recursos a serem gastos. O Estado Moderno tem como alicerce os objetivos comunitários, 

que são aqueles pelos quais os seus integrantes se sacrificam coletivamente para compor as 

finanças públicas.  

 

A boa gestão da receita pública e o adequado dispêndio de recursos são capazes de 

conferir efetividade aos direitos fundamentais declarados e assegurados na Constituição. 

Como bem explica Leandro Paulsen, “a cidadania é, efetivamente, uma via de mão dupla. 

Entende-se o dever fundamental de pagar tributos como a outra face ou contrapartida do 

caráter democrático e social de Estado que assegura aos cidadãos os direitos fundamentais.”50. 

 

Nas palavras de Gilmar Mendes e Paulo Branco (2015, p. 1389).51: 

 

A construção do Estado Democrático de Direito, anunciado pelo art. 1º, passa por 

custos e estratégias que vão além da declaração de direitos. Não há Estado Social sem 

que haja também Estado fiscal, são como duas faces da mesma moeda. Se todos os 

direitos fundamentais têm, em alguma medida, uma dimensão positiva, todos 

implicam custos.   

 

No entanto, se o Direito Penal, ramo especializado no controle da ordem social e 

competente para cercear a liberdade dos indivíduos - como bem explicou Bitencourt - atua 

apenas quando os demais ramos do direito forem ineficazes, não há razões que justifiquem o 

emprego da prisão civil como medida coercitiva para tão somente maximizar a arrecadação 

tributária.  

 

                                                                                                                                                         
49 STF, HC 92438, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, 2008. 
50 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, 

p. 23. 
51 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 1389. 
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A prova de tal descabimento são os instrumentos processuais que o Fisco já possui 

para resgatar seus créditos, tais como a Execução Fiscal, prevista na Lei nº 6.830/1980, e a 

Medida Cautelar Fiscal, Lei nº 8.397/1992, sem falar na possibilidade de inscrição do devedor 

no cadastro de inadimplentes. Evidente, portanto, a desproporcionalidade da lei que 

estabelece a sanção restritiva de liberdade como medida que visa única e exclusivamente 

constranger o devedor para que cumpra o seu papel.  

 

Assim, embora se reconheça a importância do interesse fazendário de resguardar seus 

créditos através de medidas que obstam o comportamento desidioso dos depositários, a 

indução ao adimplemento não pode se dar por meios que extrapolam a adequação, a 

razoabilidade e a necessidade dos fins pretendidos:  

 
É cediço que há o dever fundamental de pagar tributos, entretanto os meios 

escolhidos pelo poder público devem estar jungidos à necessidade da medida, a 

adequação e a proporcionalidade em sentido estrito de restringir os meios de 

adimplemento em caso de cobrança judicial, as quais não se encontram presentes na 

apreciação da legislação ora questionada. O Estado brasileiro baseia-se em receitas 

tributárias. Um texto constitucional como o nosso, pródigo na concessão de direitos 

sociais e na promessa de prestações estatais, deve oferecer ao Estado instrumentos 

suficientes para que possa fazer frente às inevitáveis despesas que a efetivação dos 

direitos sociais requer. O tributo é esse instrumento. Considera-se, portanto, a 

existência de um dever fundamental de pagar impostos, tal como proposto por 

Nabais (NABAIS José Casalta, O dever fundamental de pagar impostos, Coimbra: 

Almedina, 1998). No caso da Constituição Federal de 1988, tal dever viria expresso 

no § 1º do art. 145 da Constituição, em que se lê: “§ 1º Sempre que possível, os 

impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 

termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte”. Há inegável conflito entre cidadãos e agentes privados no sentido de 

transferir aos demais concidadãos o ônus da tributação, furtando-se, tanto quanto 

possível, a tal encargo. Ao disciplinar de maneira isonômica, segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, a distribuição dos ônus tributários e operar por meio da 

fiscalização tributária para conferir efetividade a esse objetivo, o estado está 

verdadeiramente a prestar aos cidadãos a função de árbitro de um conflito 

ineliminável entre agentes privados (STF, ADI 1.055-7, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 

15/12/2016, DJE 20/02/2017, p.28/29). 

 

O hoje Ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik, nos autos da AC 200070000046051, 

TRF4, Primeira Turma, DJ 04.10.2006, pertinentemente ponderou que se o patrimônio do 

depositário não der conta do adimplemento de sua obrigação, a decretação da prisão civil será 

ineficaz e desprovida de razoabilidade: 

Embora o julgamento do mérito da ADIN ainda não tenha sucedido e o dispositivo 

que permite a prisão civil na hipótese de que cuida a Lei nº 8.866/94 continue 

formalmente em vigor, a sua eficácia acabou relegada ao campo da normatividade 

abstrata, destituída de razão de ser e desvinculada da finalidade que legitima sua 



40 

 

aplicação ao caso concreto. Insta mencionar o comentário do Ministro Paulo 

Brossard, no tocante ao fundamento de ordem axiológica da prisão civil por dívida 

fiscal: ‘Ocorre-me ainda salientar a mentalidade que se vem generalizando e que se 

poderia chamar de 'terrorismo fiscal' ou 'policialismo fiscal'. A idéia fixa é a prisão. 

A norma em exame é disso exemplo. Prisão e revelia para a pessoa que não pode 

pagar, porque os encargos são superiores mesmo às constantes da folha de salário. 

Isso não aconteceu nem no tempo do absolutismo português, nem no tempo do 

Alvará de 17 de outubro de 1516, quando 'El Rei' Nosso Senhor cuidava da sua Real 

Fazenda. Nunca, nem mesmo nos períodos de maior desrespeito aos direitos 

individuais, foi praticado entre nós coisa semelhante. É o que me alarma, porque, se 

fosse apenas essa lei, poderíamos vê-la com mais tolerância  Mas é uma série de leis 

e decretos que vêm sendo editados. A ausência de fundamento (validade ética) e 

eficácia (validade social) torna-se ainda mais evidente diante da constatação de que a 

Fazenda Pública dispõe da medida cautelar fiscal e da execução fiscal para evitar a 

dissipação do patrimônio do contribuinte e cobrar de forma mais célere o débito. 

Caso o patrimônio do contribuinte esteja de tal forma desfalcado que sequer consiga 

depositar o valor da contribuição descontada do empregado, de nada adiantará 

decretar a sua prisão civil. Dessarte, a sentença revela-se completamente 

desnecessária, inútil e inadequada ao fim colimado, pois não terá qualquer efeito 

prático, senão o de privar o devedor de sua liberdade. Registro que é totalmente 

inócuo determinar a entrega do numerário supostamente retido, no prazo de 24 horas, 

e o prosseguimento do feito com fulcro no art. 901 e seguintes do CPC. Sem a 

possibilidade de prisão do devedor, não há motivo para que a demanda siga o 

procedimento da execução por quantia certa, à medida que a Fazenda dispõe de 

instrumentos processuais mais ágeis e eficazes para cobrar a dívida (TRF4, AC 

200070000046051, rel. des. fed. Joel Ilan Paciornik, Primeira Turma, DJ 

04.10.2006). 

 

Dessa maneira, imprescindível demonstrar que os riscos ao patrimônio público podem 

ser mitigados, uma vez que ainda que seja vedado à Fazenda Pública pleitear a prisão do 

devedor infiel, nada lhe impede de dispor de outros instrumentos processuais à sua disposição 

no ordenamento vigente para a persecução do crédito tributário. 

 

3.3 SOLUÇÕES MAIS ELABORADAS PARA A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO 

 

São inúmeros os argumentos que reforçam a inadequação e desnecessidade da medida 

processual instituída pela legislação em comento, sendo um dos principais o qual afirma que a 

administração pública não pode fazer uso de medida desproporcional e inconstitucional, ainda 

que seja para obter e otimizar a arrecadação tributária. 

Tal assertiva leva em consideração que “à época da edição da Medida Provisória 

427/1994, já existia a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980) e a Medida Cautelar Fiscal 

(Lei 8.397/1992), as quais são instrumentos suficientes, adequados e proporcionais para a 
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cobrança tributária”52, não havendo substrato que sustente a ação de depósito fiscal criada 

pela Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1). 

 

Feitas essas considerações, inicia-se o sucinto estudo de tais legislações que 

“cumprindo o mandamento constitucional do devido processo legal, ambos os dispositivos 

estipulam ritos e privilégios para a tutela da arrecadação ao erário e garantias ao contribuinte” 

(STF, ADI 1.055). 

 

3.3.1 Execução Fiscal: Lei nº 6.830/1980 

 

  A ação de Execução Fiscal é o rito processual especial estabelecido pela Lei nº 

6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF), sendo essa a via adequada para a cobrança da 

Dívida Ativa, tributária ou não tributária, do sujeito ativo da relação. Os dispositivos do 

CPC/2015 que regulam o processo de execução se aplicam, subsidiariamente, à execução 

fiscal. 

 

 A lei conceitua a Dívida Ativa Tributária como sendo o “o crédito da Fazenda Pública 

dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e 

multas (...)”. Já a Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, 

como, por exemplo, os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, custas 

processuais e outros (§2º, art. 39 da Lei nº 4.320/1964). 

 

Para que se obtenha do sujeito passivo (contribuinte, substituto ou responsável 

tributário) a satisfação compulsória do crédito através da execução fiscal, o sujeito ativo deve 

dotar o título executivo extrajudicial conhecido como Certidão de Dívida Ativa (§1º do art. 

6º), que deve estar revestido de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 2º, §§3º e 6º e art. 3º). 

Caso estejam presentes algumas das causas de suspensão da exigibilidade dispostas no art. 

151 do CTN53 o título estará carente de um dos requisitos essenciais para a sua execução, não 

                                                 
52 STF, ADI 1.055, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/12/2016, DJE 20/02/2017. 
53 CTN, Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I - moratória; 

II - o depósito do seu montante integral; 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
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sendo possível ajuizar a execução fiscal ou, se ajuizada, deverá ser mantida suspensa 

enquanto perdurar a inexigibilidade. 

 

O CPC/2015 ao elencar os títulos executivos extrajudiciais menciona, no inciso IX 

do seu art. 784, “a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei”.  

 

Dessa forma, estando o débito devidamente inscrito, sendo ele líquido, certo e 

exigível, a Fazenda Pública poderá ajuizar a ação de execução fiscal, valendo-se da certidão 

de dívida ativa para atestar o objeto da referida ação. 

 

No despacho deferindo a exordial da execução, o Juiz também ordenará a citação do 

executado para, no prazo de cinco dias, quitar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos assinalados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (art. 8º). A 

prescrição será interrompida pelo despacho citatório (§2º do art. 8º).   

 

O art. 9º54  traz o rol de garantias que podem ser ofertadas pelo executado. Já o art. 

10 estabelece que “Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o 

artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare 

absolutamente impenhoráveis”. A ordem da penhora ou arresto de bens obedecerá ao disposto 

no art. 1155.  

                                                                                                                                                         
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;  

VI – o parcelamento.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da 

obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. 
54 Lei nº 8.397/92, Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure 

atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. 
55 Lei nº 8.397/92, Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 

I - dinheiro; 

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; 

III - pedras e metais preciosos; 

IV - imóveis; 

V - navios e aeronaves; 

VI - veículos; 

VII - móveis ou semoventes; e 

VIII - direitos e ações. 
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A indisponibilidade recairá sobre os bens e direitos do executado que, devidamente 

citado, não pagou nem apresentou bens à penhora no prazo legal e quando não encontrados 

bens penhoráveis. A decisão que decreta a indisponibilidade deverá ser comunicada aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, para que, no âmbito de 

suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial (Art. 185-A do CTN)56. 

 

Embora a medida cautelar fiscal só venha a ser compreendia mais a diante, para 

facilitar o entendimento, é pertinente, desde logo, distinguir a indisponibilidade dela 

decorrente (Lei nº 8.397/1992, art. 4º) da indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN. 

 

Nos autos da execução fiscal que tenham por objeto crédito tributário regularmente 

inscrito em dívida ativa (CTN, art. 185), comprovado o esgotamento das diligências 

destinadas a buscar bens do executado (CTN, art. 185-A), decretar-se-á a indisponibilidade 

dos bens e direitos do executado no limite do valor total exigível na execução (CTN, §1º, art. 

185-A). No que diz respeito a medida cautelar fiscal, – aplicável aos créditos tributário e não 

tributários (Lei nº 8.397/1992, art. 2º) – tramitará em autos distintos ao que corre a ação de 

execução fiscal (Lei nº 8.397/1992, art. 14), podendo ser ajuizado antes mesmo do processo 

executório (Lei nº 8.397/1992, art.11). A medida engloba o acautelamento de todo o crédito 

constituído e existente em face do requerido (Lei nº 8.397/1992, art.4º), sendo necessário, 

para tal, o preenchimento de todas as exigências legais, dispensada a necessidade de 

esgotamento da busca de bens. 

 

O rito legal ora exposto se mostra apropriado e perfeitamente capaz de seguir com o 

intuito de satisfazer o crédito público, de forma a confirmar a desnecessidade de lei que crie 

ação de depósito fiscal, com o desígnio principal de constranger, sob pena de prisão, o 

devedor a depositar o valor correspondente à dívida na contestação, ou após a sentença, 

dentro do prazo de 24 horas.  

 

                                                 
56 CTN/1966, Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade 

de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades 

que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam 

cumprir a ordem judicial. 
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A Lei nº 6.830/1980 ainda traz o instituto dos embargos à execução que permite ao 

executado, após a oferta da garantia do crédito, impugnar o valor que julgar controverso (art. 

16).  

 

Segundo o Plenário do STF, “é corolário do princípio do devido processo legal que 

aos litigantes sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 

eles inerentes”57. Perceptível, pois, que, há no ordenamento jurídico procedimentos 

semelhantes a ação de depósito fiscal da Lei nº 8.866/1994 (Ver Anexo 1) para incrementar a 

arrecadação, tal como a ação de execução fiscal que, todavia, não vulnera os princípios da 

proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa como aquela fazia.  

 

Além da execução fiscal, para reforçar dispensabilidade da ação de depósito fiscal 

que compele o depositário infiel de valores pertencentes à Fazenda Pública, existe ainda a 

medida cautelar fiscal, esmiuçada a seguir. 

 

 3.3.2 Medida Cautelar Fiscal: Lei nº 8.397/1992 

 

 A chamada Medida Cautelar Fiscal, regulada pela Lei nº 8.397/1992, busca em Juízo o 

acautelamento dos créditos dos sujeitos ativos da obrigação tributária, a saber, a União, os 

Estados, o Distrito Federal ou Municípios, bem como suas autarquias (Lei nº 8.397/1992, art. 

1º). 

 

 O uso da referida medida processual se justifica quando o devedor, sujeito passivo, 

realiza atos que dificultem ou impeçam a satisfaçam do crédito tributário, via de regra, já 

constituídos, quer dizer, que já estejam lançados pelo Fisco ou que já tenham sido declarados 

pelo contribuinte (Lei nº 8.397/1992, arts. 1º e 3º, I), salvo nas duas hipóteses do parágrafo 

único do art. 1º 58.  

 

É essencial que se demonstre a pertinência do acautelamento através de documento 

que comprove o comportamento esquivo do contribuinte, tais como, a inscrição no cadastro 

                                                 
57 Como é possível extrair da nota tomada na sessão de julgamento da ADI nº 1.055. Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo851.htm >, acesso em 05/11/2017. 
58 Lei nº8.397/92, art. 1º. Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, alínea 

"b", e VII, do art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário. 
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de contribuintes declarada inepta pela Fazenda Pública, a insolvência decorrente da alienação 

ou a tentativa de alienação de bens, quando se ausenta ou tenta se ausentar para esgueirar-se 

de sua obrigação, dentre outros (Lei nº 8.397/1992, arts. 2º e 3º, II). 

 

O efeito imediato produzido pela Medida Cautelar Fiscal será a decretação da 

indisponibilidade dos bens do requerido que, se for pessoa jurídica, recairá somente sobre os 

bens do seu ativo permanente. Destaca-se que, seja qual for a pessoa do requerido, a 

indisponibilidade sempre deverá ocorrer até o limite da satisfação da obrigação e deverá ser 

comunicada ao registro de imóveis e demais repartições competentes (Lei nº 8.397/1992, art. 

4º, §§1º e 4º). 

 

A medida processual é tida como proporcional e razoável por trazer inúmeros 

proveitos ao Fisco e garantias ao contribuinte.  

 

Quanto ao Fisco, podemos destacar a possibilidade de requerer a medida cautelar 

fiscal como procedimento preparatório para a propositura da execução fiscal (Lei nº 

8.397/1992, art. 11); não sendo de caráter preparatório, a medida cautelar fiscal conservará 

sua eficácia durante o período de suspensão do crédito tributário ou não tributário (Lei nº 

8.397/1992, parágrafo único do art. 12); a concessão liminar do pedido, sem a exigência de 

justificação prévia e de prestação de caução para tal (Lei nº 8.397/1992, art. 7º, caput); e o 

direito de se manifestar quanto ao pedido de substituição pela prestação de garantia solicitado 

pelo devedor (Lei nº 8.397/1992, parágrafo único, Art. 10).  

 

Sem falar que, o intento da Fazenda Pública na execução judicial da Dívida Ativa e o 

julgamento desta não serão afetados pelo eventual indeferimento da medida cautelar fiscal, 

salvo se o Juiz, no procedimento cautelar fiscal, acolher alegação de pagamento, de 

compensação, de transação, de remissão, de prescrição ou decadência, de conversão do 

depósito em renda, ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida (Lei nº 

8.397/1992, art. 15).   

 

 Quanto ao requerido, o legislador resguardou o seu direito ao contraditório e a ampla 

defesa, assegurando o devido processo legal através da contestação do pedido, no prazo de 

quinze dias (Lei nº 8.397/1992, art.8º, caput); a designação de audiência de instrução e 

julgamento para a produção de provas (Lei nº 8.397/1992, parágrafo único do art. 9º); do 
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cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que conceder a liminar (Lei nº 

8.397/1992, parágrafo único do art. 7º), bem como a possibilidade de interposição de apelação 

em face de sentença que decreta a medida cautelar fiscal (Lei nº 8.397/1992, art. 17).  

 

Há também, como alternativa que beneficia o devedor, a hipótese de substituir, a 

qualquer tempo, a medida cautelar fiscal decretada pela prestação de garantia correspondente 

ao valor da prestação da Fazenda Pública (Lei nº 8.397/1992, art. 10). Por fim, temos a 

provisoriedade da eficácia da media cautelar (Lei nº 8.397/1992, art. 13 e seus incisos), 

estabelecendo a lei que o Fisco não poderá pleitear novamente a medida cautelar fiscal pelo 

mesmo fundamento (Lei nº 8.397/1992, parágrafo único do art. 13). 

  

Como já relatado, a medida cautelar fiscal poderá anteceder o ajuizamento da 

execução fiscal, sendo qualificada como preparatória, ou poderá ser incidental, aquela 

requerida no curso do processo de execução. Em qualquer um dos casos, o juízo competente 

para a execução fiscal da Dívida Ativa da Fazenda Pública também julgará a Medida Cautelar 

Fiscal. Se a execução fiscal estiver em Tribunal aguardando o julgamento de recurso, o relator 

designado para apreciar esse será competente para também julgar a Medida Cautelar Fiscal 

(Lei nº 8.397/1992, art. 5º e parágrafo único). 

 

Assim, resta demonstrada a existência de instrumentos processuais à disposição da 

Fazenda Pública para a persecução de seus créditos que guardam compatibilidade com a 

norma constitucional, com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil e com toda a 

legislação nacional. A medida empregada na relação jurídico-tributária deve ser adequada e 

necessária para a obtenção de fins legítimos, não sendo plausível manter a medida legislativa-

processual, criada pela Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), destoante do ordenamento jurídico.  

 

 Superada a inconstitucionalidade e a irrelevância da ação de depósito fiscal (Lei nº 

8.866/94) como instrumento processual, passemos ao estudo de mecanismos de repressão à 

impunidade do depositário infiel alternativos à prisão civil, ora afastada do direito brasileiro. 
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3.4 SANÇÕES PUNITIVAS DISPOSTAS NA LEGISLAÇÃO CIVIL, PROCESSUAL 

E PENAL: O COMBATE À IMPUNIDADE DO DEPOSITÁRIO INFIEL APÓS A 

EXTINÇÃO DA PRISÃO CIVIL 

 

Após o STF, no bojo do RE 466.343/SP, modificar sua jurisprudência e decidir 

extinguir a prisão civil do depositário infiel do ordenamento jurídico brasileiro – julgamento 

esse que logo a seguir, como consequência da Súmula Vinculante nº 25, tornou-se de 

observância obrigatória – acreditava-se no aumento progressivo da infidelidade dos 

depositários como decorrência direta da proibição da medida repressiva anteriormente 

admissível. 

 

Apesar da relevância do entendimento firmado, que resguarda o direito individual de 

liberdade – direito esse mais importante que a necessidade material de recebimento de um 

crédito – não se pode olvidar que o posicionamento ocasionou impactos desfavoráveis à 

Fazenda Pública, uma vez que lhe retirou a coerção típica e cabível para penalizar a 

infidelidade dos depositários. 

 

Nesse sentido, o quarto capítulo tem por objetivo demonstrar que há outras 

disposições legais passíveis de constranger o depositário a adimplir com a sua obrigação. A 

extirpação da prisão civil apenas retirou um dos meios de coibir a infidelidade, todavia, o fim 

da referida sanção não teve o condão de esvaziar por completo o rol de consequências para a 

displicência do depositário.  

 

Inclusive, existem normas de direito penal tributário que criminalizam condutas 

ligadas à tributação, razão pela qual também acarretam em penas restritivas de liberdade e, 

ainda, cominam penas maiores que a da Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), declarada 

inconstitucional. Veja-se: 

 

Por vezes, contudo, o legislador criminaliza determinadas condutas que apresentam 

especial caráter ofensivo, exigindo inibição e repressão mais intensas. Assim é que 

passam a configurar crime, dando ensejo inclusive à aplicação de penas privativas de 

liberdade, sem prejuízo das sanções administrativas a que estão sujeitas. 

(PAULSEN, 2015, p.449). 

 

 

A bem demonstrar isso, na esfera penal, temos a possibilidade de caracterização do 

crime de apropriação indébita tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, inciso II) cometido por 
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aquele que “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 

descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação que deveria recolher aos 

cofres públicos”. Perceba-se que o dispositivo legal é amplo, aplicável a qualquer tributo ou 

contribuição social para o qual a lei estabeleça o instituto da substituição tributária. A pena 

mínima é de seis meses, podendo chegar a dois anos. 

 

Enquanto a lei especial cuidou de previsão genérica acerca do tema, o art. 168-A do 

Código Penal59 (CP), incluído pela Lei nº 9.983/00, é norma específica que trata da 

apropriação indébita de contribuições previdenciárias, com pena ainda maior – de dois a cinco 

anos – por deixar de repassar à previdência social as contribuições retidas dos contribuintes, 

no prazo e na forma da lei. 

 

Como bem elucida Paulsen (2015), “a apropriação indébita está estritamente 

relacionada à substituição tributária”, podendo ser imputada ao depositário que tenha retido 

ou recebido valor pertencente ao Fisco e que deixou de transferir aos cofres públicos a soma 

do tributo devido. Nas palavras do autor: 

 

Dá-se quando o substituto, ao realizar um pagamento contribuinte, procede a 

retenção do tributo devido por este último, porque a lei assim lhe determina, mas 

deixa de cumprir a obrigação de repassar tal montante aos cofres públicos. Ou seja, 

retém do contribuinte em nome do Fisco e se apropria dos valore em vez de dar-lhe 

a destinação legal (PAULSEN, 2015, p.461). 
 

Caso se perceba o uso de fraude à ordem tributária, poderá ser apurada a 

configuração de outro crime, qual seja, a sonegação. O emprego de fraude consiste: 

 

 [...] em omitir declaração, proceder a falsificação material ou ideológica ou usar 

documento falso como instrumento para sonegar ao Fisco o conhecimento do 

surgimento da obrigação tributária e o próprio montante devido é prática reprimida 

administrativa e penalmente. (PAULSEN, 2015, p.463). 

                                                 
59 CP/1940, Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no 

prazo e forma legal ou convencional: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido 

descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; (Incluído pela Lei nº 

9.983, de 2000) 

II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos 

relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à 

empresa pela previdência social.  (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 
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A previsão genérica da sonegação tributária se encontra nos art. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/9060 – salvo inciso II do art. 2º, que se refere a apropriação indébita – podendo acarretar 

em pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Em se tratando da sonegação de 

contribuição previdenciária, sua previsão está no art. 337-A do CP61, acrescido pela Lei nº 

9.983/00, sendo sua pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. As referidas sanções não 

afastam a rigorosa penalidade de multa administrativa. 

 

Já na esfera civil, temos a possibilidade do depositário infiel responder civilmente 

pelos danos causados, sem prejuízo das demais sanções legalmente previstas (introduzida pelo 

art. 161 e de seu parágrafo único  do CPC/201562).  

                                                 
60 Lei nº 8.137/90, Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 

social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 

em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser 

convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 

atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 

eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; (apropriação indébita) 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 

dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas 

por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 

tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
61 CP/40, Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação 

previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 

equiparado que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos 

segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos 

geradores de contribuições sociais previdenciárias: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 
62 CPC/2015, Art. 161.  O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar 

à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu 

no exercício do encargo. 
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Ademais, ao deixar de indicar a localização de seus bens sujeitos à penhora, o 

executado está descumprindo com o seu dever de colaboração com a execução, sendo sua 

conduta – seja ela comissiva ou omissiva – considerada atentatória à dignidade da justiça, 

repreensível com a aplicação de multa, nos termos do art. 774 do CPC/201563, também 

aplicável à execução fiscal64. Assim como ocorre com as multas e indenizações desdobradas 

da litigância de má-fé, a indenização pelos prejuízos causados em decorrência de ato 

atentatório à dignidade da justiça podem ser apurados e exigidos na própria ação de execução 

fiscal (CPC/2015, art. 777)65.  

 

Por todo o exposto, é possível concluir pela desnecessidade da prisão civil disposta 

na Lei nº 8.866/94(Ver Anexo 1), já que se vislumbram outras formas de reprimir a desídia do 

depositário, algumas, inclusive, mais eficazes por impor penas mais severas que interferem 

tanto no viés econômico quanto na privação de liberdade do depositário infiel por condenação 

criminal. 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único.  O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua 

responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. 
63 CPC/2015, Art. 774.  Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do 

executado que: 

I - frauda a execução; 

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; 

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; 

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; 

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem 

exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 
64 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, 

p. 434. 
65 CPC/2015, Art. 777.  A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A jurisprudência do STF que extinguiu a prisão civil do depositário infiel (RE nº 

466.343-1/SP) aumentou a sensação de impunidade, trazendo grandes preocupações ao Poder 

Público quanto ao aumento da postura incauta por parte do devedor, provocando a Fazenda 

Pública a buscar soluções mais elaboradas.  

 

Oito anos após a edição da Súmula Vinculante nº 25, mais uma vez a Corte Superior 

reitera seu entendimento no julgamento da ADI nº 1.055. A Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), 

declarada inconstitucional na ADI em comento, não previa apenas a possibilidade da prisão 

civil do depositário infiel como também estabelecia que essa poderia ser requerida com 

celeridade através de ação de depósito fiscal, ajuizada especificamente para exigir o 

recolhimento do monte referente ao imposto, taxa ou contribuição descontado, com os 

correspondentes acréscimos legais. 

 

Essa modalidade de ação de depósito fiscal criada pela Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 

1) também foi vedada com o julgamento da ADI nº 1.055 por vulnerar o princípio da 

proporcionalidade, além do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Fisco valer-se tão 

somente da Execução Fiscal e da Medida Cautelar Fiscal, instrumentos legal e 

processualmente adequados para a busca de seu crédito. 

 

Assim, superado o susto inicial, a Fazenda Pública se viu obrigada a repensar as 

hipóteses normativas dispostas na legislação civil, processual e penal que poderiam ser 

utilizadas a seu favor e acabou por deparar-se com meios alternativos mais eficazes que o 

implementado pela Lei nº 8.866/94 (Ver Anexo 1), primordialmente designada a compelir, 

sob pena de prisão, o devedor a depositar a quantia correspondente a dívida antes do fim do 

devido processo legal. 

 

Evidente, portanto, que é possível o Fisco tornar efetiva a arrecadação tributária, que 

constitui a receita necessária para as prestações estatais aos cidadãos e para a efetivação dos 

direitos sociais que norteiam o nosso estado democrático de direito, sem precisar se valer do 

instituto da prisão civil do depositário infiel, bem como de outros instrumentos processuais 

que não a Execução Fiscal e a Medida Cautelar Fiscal. 
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ANEXO 1: LEI Nº 8.866/1994 

Dispõe sobre o depositário infiel de valor 

pertencente à Fazenda Pública e dá outras 

providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº. 

449, de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e eu HUMBERTO LUCENA, Presidente 

do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição 

Federal, promulga a seguinte lei: 

Art. 1º. É depositário da Fazenda Pública, observado o disposto nos arts. 1.282, I, e 

1.283 do Código Civil, a pessoa a que a legislação tributária ou previdenciária imponha a 

obrigação de reter ou receber de terceiro, e recolher aos cofres públicos, impostos, taxas e 

contribuições, inclusive à Seguridade Social. 

§ 1º. Aperfeiçoa-se o depósito na data da retenção ou recebimento do valor a que esteja 

obrigada a pessoa física ou jurídica. 

§ 2º. É depositária infiel aquele que não entrega à Fazenda Pública o valor referido neste 

artigo, no termo e forma fixados na legislação tributária ou previdenciária. 

Art. 2º. Constituem prova literal para se caracterizar a situação de depositário infiel, 

dentre outras: 

I - a declaração feita pela pessoa física ou jurídica, do valor descontado ou recebido de 

terceiro, constante em folha de pagamento ou em qualquer outro documento fixado na 

legislação tributária ou previdenciária, e não recolhido aos cofres públicos; 

II - o processo administrativo findo mediante o qual se tenha constituído crédito 

tributário ou previdenciário, decorrente de valor descontado ou recebido de terceiro e não 

recolhido aos cofres públicos; 

III - a certidão do crédito tributário ou previdenciário decorrente dos valores 

descontados ou recebidos, inscritos na dívida ativa. 

Art. 3º. Caracterizada a situação de depositário infiel, o Secretário da Receita Federal 

comunicará ao representante judicial da Fazenda Nacional para que ajuíze ação civil a fim de 

exigir o recolhimento do valor do imposto, taxa ou contribuição descontado, com os 

correspondentes acréscimos legais. 

Parágrafo único. A comunicação de que trata este artigo, no âmbito dos Estados e do 

Distrito Federal, caberá às autoridades definidas na legislação específica dessas unidades 

federadas, feita aos respectivos representantes judiciais competentes; no caso do Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), a iniciativa caberá ao seu presidente, competindo ao 

representante judicial da autarquia processual de que trata este artigo. 

Art. 4º. Na petição inicial, instruída com a cópia autenticada, pela repartição, da prova 

literal do depósito de que trata o art. 2º., o representante judicial da Fazenda Nacional ou, 
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conforme o caso, o representante judicial dos Estados, Distrito Federal ou do INSS requererá 

ao juízo a citação do depositário para, em dez dias: 

I - recolher ou depositar a importância correspondente ao valor do imposto, taxa ou 

contribuição descontado ou recebido de terceiro, com os respectivos acréscimos legais; 

II - contestar a ação. 

§ 1º. Do pedido constará, ainda, a cominação da pena de prisão. 

§ 2º. Não recolhida nem depositada a importância, nos termos deste artigo, o juiz, nos 

quinze dias seguintes à citação, decretará a prisão do depositário infiel, por não superior a 

noventa dias. 

§ 3º. A contestação deverá ser acompanhada do comprovante de depósito judicial do 

valor integral devido à Fazenda Pública, sob pena de o réu sofrer os efeitos da revelia. 

§ 4º. Contestada a ação, observar-se-á o procedimento ordinário. 

Art. 5º. O juiz poderá julgar antecipadamente a ação, se verificados os efeitos da revelia. 

Art. 6º. Julgada procedente a ação, ordenará o juiz a conversão do depósito judicial em 

renda ou, na sua falta, a expedição de mandado para entrega, em 24 horas, do valor exigido. 

Art. 7º. Quando o depositário infiel for pessoa jurídica, a prisão referida no § 2º. do art. 

4º. será decretada contra seus diretores, administradores, gerentes ou empregados que 

movimentem recursos financeiros isolada ou conjuntamente. 

parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, a prisão recairá sobre seus 

representantes, dirigentes e empregados no Brasil que revistam a condição mencionada neste 

artigo. 

Art. 8º. Cessará a prisão com o recolhimento do valor exigido. 

Art. 9º. Não se aplica ao depósito referido nesta lei o art. 1.280 do Código Civil. 

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº. 427, 

de 11 de fevereiro de 1994. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 11 de abril de 1994; 173º. da Independência e 106º. da República. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 

Presidente do senado Federal 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 13.4.1994. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1280
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/1990-1995/427.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/1990-1995/427.htm
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