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1.INTRODUCAo
A Lei nO 4.357/64 em seu artigo 32 limitou pela imposic;ao de
penalidade a distribuic;ao de lucros e bonificac;oes por empresas que
estao em debito, nao garantido, com a Uniao e suas autarquias.
Posteriormente, a Lei nO 11.051/04 modificou 0 paragrafo (Jnico
do referido dispositiv~ legal. Esta alteraC;80 chamou atenC;80 dos
contribuintes e dos estudiosos para um dispositiv~ legal em desuso.
No entanto, sua aplicaC;80 valida depende da analise do sistema
tributario nacional em vigor.
o presente artigo visa determinar parte docriterio material da
multa composto pelo vocabulo "debito", precedido da expressao "estar
em". Somente com a identificac;ao desses elementos sera possivel
avaliar a adequaC;80 de determinado fato concreto as proposic;oes
legais, determinando a ocorrencia, ou nao, da hipotese de incidencia
da punic;ao.
2. A EVOLUCAO LEGISLATIVA DO ARTIGO 32 DA LEI N° 4.357/64
Em 1964 foi introduzido no sistema juridico patrio 0 artigo 32 da
Lei nO 4.357/642 que preve penalidade para a empresa que estiver em
Advogado. Especialista em Direito Tributario pelo IBET. Especialista em
Direito Empresarial e Economico pela FGV/RJ. Professor de Direito
Tributario e Financeiro no IES Grande Florianopolis e na Universidade do
SuI de Santa Catarina - UNISUL.
2 "Art 32. As pessoas jurldicas, enquanto estiverem em debito, nao garantido,
para com a Uniao e suas autarquias de Previdencia e Assistencia Social,
por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribui9aO, no prazo legal,
nao poderao: a) distribuir [... ] (VETADO) [... ] quaisquer bonifica90es a seus
acionistas; b) dar ou atribuir participa9Eio de lucros a seus socios ou
quotistas, bern como a seus diretores e demais membros de orgaos
dirigentes, fiscais ou consultivos; c) (VETADO). Paragrafo unico. A
desobediencia ao disposto neste artigo importa em multa, reajustavel na
1
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debito nao garantido, com a Uniao e suas autarquias e: distrlbul
bonificayoes aos seus acionistas; da ou atribui participayao de lucro.
a seus s6cios ou quotistas, diretores, membros de 6rgao dirigente,
fiscais ou consultivos.
A allquota da multa decorrente de tais situayaes €I de 50%,
tendo como base de calculo os valores distribuidos ou atribuidoS.
Estavam sujeitas as penal ida des (sujeitos passivos) tanto a pessos
juridica que estivesse em debito nao garantido, como as pessoae
flsicas dos diretores e demais membros da administrayao.
A razao determinante para a instituiyao do artigo 32, segundo
depreende-se da leitura da mensagem de veto do Presidente
Marechal H. Castello Branco, foi a preocupagao com a pontualidade
relativa ao pagamento dos tributos OU, na redagao original, 0 "principio
da pontualidade do pagamento".3
Dois anos depois foi pubJicado 0 C6digo Tributario Nacional CTN (1966) que redesenhou as normas aplicaveis ao direito tributario.
Em 1988 foi promulgada a Constituigao da Republica Federativa do
Brasil - CRFB/88 que deu novos contornos a materia.
Frente a essas profundas alteragoes, parte dos autores
considerava que 0 mencionado artigo 32 nao teria sido recepcionado
pela CRFB/884 , 0 que 0 impediria de tutelar fatos posteriores
promulgagao da carta magna.

a
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forma do artigo 70 , que sera imposta: a) as pessoas juridicas que
distriburrem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificat;6es ou remunerat;6es,
em montante igual 50% a (cinqOenta p~r cento) das quantias que
houverem pago indevidamente; b) aos diretores e demais membros da
administra9ao superior que houverem recebido as importancias indevidas.
em montante igual a 50% (cinqOenta por cento) destas importancias."
BRASIL. Lei nO 4.537, de 16 de julho de 1964. Autoriza a emissao de
Obriga90es do Tesouro Nacional, altera a legislac;ao do impasto sabre a
renda, e da outras providencias. Diario Oficial da Uniao, Brasilia, DF, 17
jul.
1964.
Disponfvel
em
<http://www.planalto.gov.br/cciviIlLEIS/L4357.htm> Acesso em 25 mar.
2008.
CONDE, Fabiana Guimaraes Dunder. Inconsistencias da aplicac;ao da
aplica9ao de multa, prevista no artigo 17 da Lei nO 11.051/04, na
distribuic;ao de lucros, pagamentos de bonifica95es e remunerat;oes. em
havendo debitos nao garantidos perante a Uniao ou suas Autarquias.
Revista Dialetica de Direito Tributario. nO 123. Sao Paulo, jul.-2005, p. 45.
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Apos quarenta anos, a Medida Provis6ria n° 219/04 na Lei n°
11.051/045 foi convertida em lei e 0 Congresso Nacional inseriu e
IlProvou a alteragao no paragrafo unico, do artigo 32, da Lei nO

4.357/64.

Em verdade, a (mica alteragao ao artigo 32 da Lei 4.357/64
promovida pelo artigo 17 da Lei nO 11.051/04 foi a insergao do
paragrafo segundo que redundou na remuneragao do antigo paragrafo
lJnico para paragrafo primeiro.
AnaJisada de forma isolada, a inclusao do paragrafo segundo
trouxe exclusivamente garantias aos contribuintes quando Iimitou 0
valor da multa prevista a 50% do total do debito nao garantido. Evitou
situagoes esdruxulas, como a que poderia ocorrer caso uma empresa
distribuisse lucros no valor de R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais) e
estivesse em debito nao garantido com a Uniao no valor de R$ 100,00
(cern reais). Anteriormente
insergao do paragrafo segundo 0 valor
da multa seria de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e apos, 0
montante ficou limitado a R$ 50,00 (cinqOenta reais).
Apesar de trazer uma previsao benefica, a publicagao dessa
alteragao especificouque 0 artigo 32 da Lei nO 4.357/64 esteve em
vigor durante esses anos e continuara ate manifestagao do Poder
Judiciario no sentido contrario ou a partir de sua revogagao pelo
proprio Legislativo. Essa afirmayao esta amparada na presungao de
legalidade dos textos legais e no conteudo do artigo 2°, § 3° da Lei de
Introdugao ao C6digo Civil-L1CC que veda a repristinayao das leis.

a
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"Artigo 17 _ 0 artigo 32 da Lei nQ 4.357, de 16 de julho de 1964, passa a
0
vigorar com a seguinte redat;ao: 'Artigo 32 [...] § 1 A inobservancia do
disposto neste artigo importa em multa que sera imposta: I - as pessoas
juridicas que distribuirem ou pagarem bonifica90es ou remunera96es • em
montante igual a 50% (cinqOenta por cento) das quantias distribuidas ou
pagas indevidamente; e II - aos diretores e demais membros da
administrat;ao superior que receberem as importancias indevidas, em
montante igual a 50% (cinqOenta por cento) dessas importancias. § 2° A
multa referida nos incisos I e II do § 1Q deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqOenta por cento) do valor total do debito nao
garantido da pessoa juridica."
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Apesar das posiyoes dirigentes sobre a constitucionalidade 6 OU
nao? das referidas previsoes legais, 0 presente artigo nao pretende
tratar essa celeuma. 0 estudo tem como objetivo verificar 0 alcance
do vocabulo "debito" precedido da expressao "estar em" para
determinar parte do criterio material da penalidade. Para tanto, e
imprescindlvel situar 0 dispositivo legal em estudo no Sistema
Tributario Nacional vigente.

3.0 VOCABULO "DEBITO", A "OBRIGACAO TRIBUTARIA" E 0
"CREDITO TRIBUTARIO"

o artigo 146, inciso '" da CRFB/88 definiu que Lei
Complementar fixara as normas gerais de direito tributario. Taia
previsoes estao contidas no CTN publicado em 1966. Nao obstante
sua origem par meio de lei ordinaria, 0 c6digo foi recepcionado pels
CRFB/88 com status de Lei Complementar.
Nao ha como afirmar qual era 0 sentido da palavra debito
quando da publicayao da Lei nO 4.357/64. Ainda que houvesse, seris
necessaria confrontar tal conceito com as determinayoes da CRFB/88
edo CTN.
Trata-se de urn termo com conteudo impreciso. Por tal motivo, 0
significado de "debito" deve ser extraido levando-se em consideray80
as procedimentos pelo qual 0 CTN indica a apurayao e exigencia dos
tributos.
6

Contrarios a eonstitueionalidade: CONDE, Fabiana Guimaraes Dunder.
Inconsisteneias da aplieaC;ao da aplicaC;ao de multa, prevista no artigo 17
da Lei nO 11.051/04, na distribuic;ao de lueros, pagamentos de bonificac;5es
e remuneraC;5 es, em havendo debitos nao garantidos perante a Uniao au
suas Autarquias. Revista Dialetica de Direito Tributario, nO 123. Sao
Dialetica, jul.-2005, p. 44-50; SEDRA, Gustavo Podesta. A vedaC;ao
distribuiC;ao de lueras, dividend os e bonificac;5es pelas pessoas juridiC<:laem debito para com a Uniao e sua ineonstitucionalidade perante
principio da praporcionalidade. Revista Dialetica de Direito Tributario,
131. Sao Paulo: Dialetiea, ago.-2006, p. 20-29.; YAMASHITA, Douglas.
Lucras distribufdos por pessoa jurfdica com debitos nao garantidos.
Revista Dialetica de Direito Tributario, nO 116. Sao Paulo: Dialetica, mal
2006, p. 44-51. Favoravel a constitucionalidade: HIGUCHI, Hiromi. Impopt"
de renda das empresas: interpretac;ao e pratica. Sao Paulo: IR, 2007,
514-516.
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o momenta em que 0 tributo pode ser exigido deve estar
precedido de providencias (processo/procedimentos) determinadas
pelo CTN. De forma sucinta, 0 CTN 8 afirma que com a ocorrencia da
hip6tese de incidencia (ou "fato gerador" na expressao do C6digo) ha
a nascimento da obrigayBO tributaria e com 0 lanyamento tributario
surge 0 cn§dito tributario.
Apesar da existencia de divergencia quanta ao momenta de
nascimento do credito tributario, entendemos que tanto a obrigayBO
como 0 credito dizem respeito ao mesmo fato s6 que em momentos
diferente (antes e depois do lanyamento). Neste trabalho, serao
adotadas as premissas definidas no Direito Positivo ex pastas no
paragrafo anterior.
A expressao "debito", como afirmado, nao possui urn alcance
definido podendo ser vinculada ocorrencia da hip6tese de incidencia
sem a existencia de lanyamento (obrigayao tributario) ou
eorrelacionada ao momento em que ja houve a ciencia do lanyamento
(credito tributario).
.
o vocabulo anteriormente mencionado - debito - constou no
artigo 52 da Lei nO 8.212/91 que eontem previsao semelhante em
relayao aos debitos para com a Seguridade Social: "Artigo 52. A
empresa em debito para com a Seguridade Social e proibido: I distribuir bonificayao ou dividendo a acionista; II - dar au atribuir cota
ou participayao nos lucros a s6cio-cotista, diretor au outro membro de
6rgao dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a titulo de
adiantamento". A aliquota da multa (50%) e a base de calculo
(quantias pagas ou creditadas indevidamente) sao as mesmas da
penalidade prevista no artigo 32 da Lei nO 4.357/64.
Ressalte-se que a dispositivo da Lei nO 8.212/91 difere da
redayao original do artigo 32 da Lei nO 4.357/64, po is nao veda a
distribuiyao de dividendos acionistas e nao limitou a aplicayao de
penalidade apenas no caso de debitos nao garantidos. Par outro lado,
a artigo contem a mesma expressao vaga - debito -, a que a aproxima
do objeto do presente estudo.
o Tribunal Regional Federal da 4a Regiao - TRF4 ao analisar 0
artigo 52 da Lei nO 8.212/91, na Apelayao em Mandado de Seguranc;a
n° 1999.71.00.033366-9, entendeu que bastava a ocorrencia do fato

a

a
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gerador para ser aplicavel a penalidade prevista na norma. Ou seja,
mera obrigayao tributaria (independente da existencia de lan9amento
tributario) nao adimplida seria suficiente. A segunda turma do TRF4
entendeu que passa a existir 0 debito no momento em ocorre 0 fato
gerador. 9
Do voto do relator, colhem-se os argumentos levados em
considera9ao para a referida decisao: "[... ] 0 debito tributario nao
surge apenas com 0 respectiv~ lan9amento tributario, mas com a
propria obrigavao tributaria.". Nota-se que 0 acordao equiparou
palavra debito a mera ocorrencia do fato gerador, independente da
existencia do lan9amento, ou seja, correlacionou com a "obriga980
tributaria". Conclui afirmando que "Oesimporta, portanto, que inexista,
na data de distribui9ao dos lucros, lan9amento, pois tendo ocorrido 0
fato gerador do debito, este considera-se existente, gerando, assim,
impeditivo ao repasse de qualquer participa9ao nos lucros, ao menos
ate a regulariza9ao dos debitos."
A posi9ao adotada nao parece a melhor. Atribuir a obriga9ao
tributaria nao adimplida a' condi9ao de "debito" e incompativel com 0
Sistema Tributario Nacional.
Partindo desta premissa, todas as empresas poderiam estar
sujeitas a tal penalidade ja que existe uma lacuna entre a ocorrencia
da hipotese de incidencia (fato gerador) e 0 adimplemento do tributo
na data do vencimento. Ou seja, este entendimento nao se sustenta
em contraposi9ao ao prazo de recolhimento, pois neste periodo js
ocorreu a hipotese de incidencia (fato gerador) e nao haveria ainda 0
adimplemento do tributo.
Em outras palavras, mesmo que a empresa seja fiel cumpridora
de suas obriga90es tributarias estara sujeita a penalidade entre a
ocorrencia, no mundo real, da situa9ao generica prevista em lei
(hipotese de incidencia/fato gerador) e a efetivo pagamento do tributo
no prazo determinado na legisla9ao tributaria. Mesmo inexistindo'
inadimplemento, vez que 0 pagamento foi realizado no prazo
determinado, esse seria aplicavel a penalidade, pais havia obrigavao
tributaria nao liquidada.
E, por natureza, incompativel a vinculavao do pagamento a
obrigavao tributaria. 0 pr6prio Codigo Tributario Nacional afirma que

a
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so com 0 lan9amento sera possivel determinar (liquidar) 0 montante
do tributo a ser recolhido em virtude da obrigavao tributaria. 0 mesmo
se da em relayao a identifica9ao do sujeito passiv~, da materia
lributavel, da "ocorrencia do fato gerador" e no tocante a aplicar
oventual penalidade cabivel, conforme artigo 142 do CTN - Codigo
Tributario Nacional
Da leitura do ac6rdao nao ha como verificar se a decisao do
Tribunal Regional Federal da 4 a Regiao analisou a disposi9ao
Infralegal contida na Ordem de Servi90 INSS/OAF nO 214199. Tal
norma complementar soluciona a questao ao considerar "debito": "a
existencia de Notifica9ao Fiscal de Lan9amento de Debito - NFLD ou
AI com decisao administrativa definitiva, a provisao contabil de
contribui95es nao recolhidas, ato declarat6rio do contribuinte, Termo
de Lan9amento de Credito Previdenciario - TLCP emitido e
Lan9amento de Debito Confessado - LOC inscrito."
Todas as situa90es indicadas sao precedidas de lanvamento
tributario, au seja, tratam de credito tributario e nao de obriga9ao
tributaria. A aplica9ao da norma de forma diversa implica em subverter
as normas gerais de direito tributario previstas no CTN.
Edvaldo Brito, ao analisar 0 artigo sob comento, defende que so
havera "debito" "quando 0 credito tributario ja tiver side constitufdo,
pelo lan9amento, ou seja, quando esta atividade administrativa tiver
side conclufda e quando 0 sujeito passiv~ estiver, regularmente,
notificado e nao 0 tenha impugnado ou nao tenha havido qualquer
providencia questionando-o, v.g., um recurso de offcio (artigo 145 do
CTN).,,10
Tambem foi esta a interpreta9ao da Quarta Camara do Primeiro
Conselho de Contribuintes afirmando ser "Inaplicavel a penalidade
quando os lucros forem distribuidos antes da existencia. ou
conhecimento de eventuais debitos que, por 6bvio, nao poderiam
ostentar garantias.,,11
10

11

9

BRASIL. Tribunal Regional da 4a Regiao, Apelagao em Mandado de
Seguranga n° 1999.71.00.033366-9, Segunda Turma, Relator Joel Han
Paciornik, DJ 11/02/2004, pp. 355-6.

°

BRITO, Edvaldo.
Conceito de Debito Nao Garantido nos Campos
Tributario e Previdenciario. Revista Dialetica de Direito Tributario, n° 119.
Sao Paulo: Dialetica, ago.-2005, p. 137.
BRASIL. Primeiro Conselho de Contribuinte, processo nO
10980.006208/2004-31, Quarta Camara, Relator-designado Remis
Almeida
Estol,
sessao
de
11/11/05.
Disponivel
em
<http://www.conselhos.fazenda.gov.br/domino/Conselhos/SinconWeb.nsf/f
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Como exposto, somente 0 credito tributario se coaduna com a
expressao "debito". Em momenta anterior nao h8 a identifica9aO das
situa90es necessarias (sujeito ativo, sujeito passiv~, montante do
tributo, etc.) para a constata9aO de valor em aberto perante a Uniao e
suas autarquias.

4. 0 ALCANCE DA EXPRESSAO "ESTAR EM DEBITO"
Quando da leitura do caput do artigo 32 da Lei nO 4.357/64 notase que 0 verba que define 0 criterio material e "estiverem" sucedido
complemento "em debito". Este conjunto e que permite a identificar e,;
situa9ao que, se ocorrida, sujeitara 0 contribuinte
ap lica 9ao .'.
penalidade em c o m e n t o . "
o legislador nao utilizou como nucleo "ter" ou "possuir", mas 0'
verba "estar" e nao se pode atribuir tal fato ao acaso. Assim, a
empresa que possuir debito (entendido como credito tributario nao'
quitado) nao necessaria mente sera multada. Pode haver casos em
que a empresa tenha/possua credito tributario vencido e
adimplido em que nao estara sujeita p uni 9ao.
Como abordado no topico anterior, a aplica9ao de penal
anteriormente a constitui9ao do credito tributario fere 0 CTN.
mesmo modo, nao h8 sentido logico em falar-se em
anteriormente ao final do prazo de recolhimento do tributo.
a necessidade de exigibilidade para que a empresa possa
considerada "em debito".
12
Carvalho entende por exigibilidade a possibilidade de 0
efetivamente cobrar do devedor 0 objeto da obriga9ao. Afirma que
direito tributario essa possibiJidade so surge com a lavratura
lan9amento tributario e neste momento e que a fazenda publica
as diligencias para receber 0 montante que Ihe e devido. Destaca
a exigibilidade pode ser suspensa nas situa90es previstas no
151 do CTN - Codigo Tributario Nacional.
Assim, urn credito constituido que esteja sendo parcelado
aplicagao
se enquadra na situa9ao necessaria a dar ensejo

a
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multa, visto que nao exista a exigibilidade do credito. Seria esdruxula
a aplica9ao de penalidade em virtude de debito parcelado. Contraria a
tal imputa9ao a Quarta Camara do Conselho de Contribuintes ja se
manifestou indicando que "Como 0 parcelamento suspende a
exigibilidade do credito tributario nao ha impedimento distribui9ao de
lucros e, portanto, afastada a hipotese de incidencia prevista na norma
ensejadora da penalidade. 13
No mesmo sentido, ha manifesta90es da propria Secreta ria da
Receita Federal ao responder processos de consultas formuladas
pelos contribuintes. Assim manifestou-se a Superintendencia Regional
da Receita Federal - SRRF da 6a Regiao Fiscal ao analisar 0 processo
de consulta 171/06: "nao esta sujeita a penaJidade a pessoa juridica
que distribuir lucros aos socios, pelo fato de possuir debitos no
Parcelamento Especial - PAES, desde que esteja ativa e regular
quanta ao parcelamento.,,14
Tambem a SRRF da 4a Regiao Fiscal expediu 0 entendimento
que a pessoa juridica com debitos parcelados nao esta sujeita a
15
penalidade visto que 0 credito tributario esta suspenso. Na res posta

a

13

14

a

15

2fe13c9f84fOdee03256714004fd53d/1 e4bb9c342fOe 171 032570bwvvooo..

12

b/$FILE/AC%2010421178%20-%20144297.Pdf> Acessado
2008.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributario. 14. ed.
Paulo: Saraiva, 2002. p. 432-433.

BRASIL.

Primeiro

Conselho de Contribuinte, processo nO
Quarta Camara, Relator-designado Remis
Almeida
Estol,
sessao
de
11/11/05.
Disponivel
em
<http://www.conselhos.fazenda.gov.br/domino/Conselhos/SinconWeb.nsf/f
2fe13c9f84fOdee03256714004fd53d/1e4bb9c342fOe171 032570bcO005884
b/$FILE/AC%2010421178%20-%20144297.pdf> Acessado em 25 mar.
2008.
BRASIL. Superintendencia Regional da Receita Federal da 6a Regiao
Fiscal. Diario OfidaI da Uniao, Brasilia, DF, 11/09/2006. Disponivel em
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nphbrs?s10=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtmild
ecisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=1 &f=G&I=20&s 1=&s3=171 &s4=&s5=DI
STRIBUI%C7%C30+DE+PARTICIPA%C7%D5ES&s8=&s7=#hO Acesso
em 25 mar. 2008.
"A pessoa juridica que possui debitos parcelados para com a Uniao,
relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, pode,
sim, distribuir bonificacoes a seus acionistas, dar ou atribuir participacao
de lucros a seus s6cios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais
membros de 6rgaos dirigentes, fiscais ou consultivos, ainda que 0
respectivo parcelamento nao exija a presta9ao de garantia, visto que este
suspende a exigibilidade do credito tributario BRASIL. Superintendencia
10980.006208/2004-31,
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o orgao administrativ~ nem se quer abordou a situayao dos debitos
nao estarem garantidos. Uma vez suspensa a exigibilidade nao se
deve falar em "estar em debito".
Apesar das respostas as consultas abrangerem exclusivamente
os contribuintes que as formularam, fica evidenciada a linha de
interpretayao do referido orgao arrecadador. Em suma, deve-se
entender que em todas as situayoes onde houver a suspensao da
exigibilidade (artigo 151 do CTN - C6digo Tributario Nacional) nao
estarao sujeitas a penalidade objeto de estudo.
Tal interpretayao coaduna a situayao do contribuinte de "estar
em debito" com as disposiyOes do CTN - Codigo Tributario Nacional.
Equivale dizer que "estar em debito" tern 0 sentido de estar "em mora",
A interpretayao teleol6gica aponta que a vinculayao da
possibilidade da multa a situayao do contribuinte tambem se adequa a
razao de instituiyao da multa prevista no artigo 32 da Lei nO 4.357/64.
Na mensagem de veto do Presidente Marechal H. Castello Branco M
o esclarecimento de que .~ filosofia que presidiu a elaborar;ao das
normas do artigo 32 reside na preeminfmcia do principio da
pontualidade no pagamento dos tributos e contribuir;6es devidas ao
Estado" (grifou-se).
Parece ilogico aplicar tal penalidade no caso do contribuinte que
possui debitos com a exigibilidade suspensa. 0 contra rio seria afirmar
que mesmo 0 contribuinte possuindo "Certidao Positiva de Debitos
com Efeito de Negativa" estaria sujeito a punir;ao se distribuisse as
verbas previstas no artigo 32 da Lei 4.357/64.
Equiparando a expressao estar "em debito" a situar;ao do
contribuinte estar com valores "em aberto" a Primeira Camara do
Primeiro Conselho de Contribuintes manteve a multa institufda pelo
artigo 32 da Lei nO 4.357/64 ao analisar 0 processo nO

10630.000862/2005-92. 16
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Regional da Receita Federal da 4a Regiao Fiscal. Diano Oficial da Uniao,
Brasilia,
OF,
30/11/2005.
Disponfvel
em
http://decisoes.fazenda .gov. br/netacgi/nphbrs?s1 0=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=DTPE&d=DECW&p=1 &u=/netahtmlld
ecisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=6&f=G&I=20&s1 =&s3=&s4=&s5=distrib
uir+&s8=&s7. Acesso em 25 mar. 2008.
Primeiro Conselho de Contribuinte, processo n° 10630.000862/2005-92,
Primeira Camara, Relator Caio Marcos Candido, sessao de 14/16/07.
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A vinculayao de "em debito" com a existencia de tributo que
possui exigibilidade ainda pode ser restring ida. A (mica menr;ao a
"debito" no CTN consta no artigo 185 que afirma:"[. ..] Presume-se
fraudulenta a alienar;ao ou onerar;ao de bens ou rendas, ou seu
comer;o, por sujeito passivo em debito para com a Fazenda Publica,
120r credito tributario regularmente inscrito como divida ativa (...)".
Em uma primeira leitura, poder-se-ia afirmar que estar em
debito €I possuir credito tributario inscrito em divida ativa. Tal
interpretar;ao nao parecer ser a mais adequada.
Apos uma analise detalhada do artigo 185 do CTN, nota-se que
o mesmo nao traz 0 conceito de "estar em debito", mas utiliza 0
complemento ("credito tributario regularmente inscrito em divida ativa")
apenas para limitar a abrangencia da presunr;ao. Ou seja, esta seria
apenas uma das hip6teses em que estaria caracterizada a situar;ao do
contribuinte de "estar em debito".
Apesar das considerayoes sobre 0 artigo 185, entendemos que
a c~rreta aplicar;ao da penalidade prevista no artigo 32 da Lei nO
4.357/64 ocorrera nos casos em que for constatada a existencia de
credito tributario exigivel, nao garantido, para com a Uniao e suas
autarquias.

5. CONSIDERACOES FINAlS
Dos estudos elaborados, denota-se que a interpretayao da
palavra "debito" contida no artigo 32 da Lei nO 4.357/64 somente se
adequa ao conceito de "credito tributario" devidamente constituido
pelo lanr;amento regular. Aplicar a penalidade nos casos da existencia
de mera "obrigar;ao tributaria" nao e correto, vez que so mente com 0
lanyamento e que serao identificados 0 sujeito ativo e passiv~, a
materia tributavel, 0 montante do tributo devido e a "ocorrencia do fato
gerador".
Constata-se, ainda, que nao basta 0 credito tributario
constituido, mas que este deve ser exigivel para ser compatibilizado
com 0 verbo "estar" seguido do complemento "em debito". Somente
havendo tributo lanr;ado, cuja exigibilidade nao esteja suspensa (artigo
151 do CTN - Codigo Tributario Nacional), e que seria passivel a
imputar;ao da multa. observada a questao da ausencia de garantia.
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Assim, com base nos estudos realizados ficam esclarecidos 08
contornos do criterio material da penalidade constante do artigo 32 de
Lei nO 4.357/64 permitindo a verifica9ao das situac;oes reais que estao,
ou nao, sujeitas a referida multa.

ASSEDIO MORAL NO TRABALHO
Cleber Regian Paganelli 1
1. INTRODUCAO
As relac;oes humanas, desde os prim6rdios da humanidade,
sempre foram permeadas por condutas que atentaram contra a
dignidade do ser humano. 0 principio da dignidade da pessoa
humana, no Brasil, teve maior relevo com a promulgaC;80 da
Constitui9ao de 1988, que inseriu em seu artigo 1°, III a dignidade da
pessoa humana como urn dos fundamentos da Republica Federativa
do Brasil. 0 que se pretende abordar no presente estudo e 0 "assedio
moral no trabalho", uma das condutas que atentam contra a dignidade
de qualquer ser humano, dependendo de cada caso, com rna is ou
menos intensidade. Neste estudo, analisaremos 0 "assedio moral"
Inserido nas rela90es de emprego, entendidas estas como aquelas
que possuem de urn lade a figura do empregador e, de outro, a do
margem desta abordagem, as rela90es de
empregado, deixando
trabalho lato sensu.

a

2. Conceito de Assedio Moral
o assedio moral, contrariamente ao que muitos imaginam, e
algo que ja vern sendo estudado ha algum tempo e, os pr6prios
estudiosos do tema nao chegaram a urn conceito unanime acerca do
tema.
A psiquiatra e psicanalista Marie-France Hirigoyen e uma das
estudiosas que mais tern se dedicado ao estudo deste fenomeno
mundial que assola todas as esferas da sociedade e que esta
presente em todas as classes sociais, desde os ambientes escolares,
familiares, sociais e, mormente, objeto deste estudo, 0 ambiente de
trabalho.
A pesquisadora supracitada apresenta urn conceito de assedio
moral, especificamente em relac;ao ao ambiente de trabalho, que nos
parece 0 mais acertado, no qual, para ela, 0 assedio moral no trabalho
e definido como qualquer conduta abusiva (gesto, palavra,

1

Advogado. Especialista em Direito do Trabalho pela Amatra12 (Associac;:ao
dos Magistrados do Trabalho da 12a Regiao). Professor de Direito e
Processo do Trabalho. Professor de Rotinas e Calculos Trabalhistas
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tematica especifica, vista que aborda diversos temas de grande relevancia ,
promovendo assim, neste conjunto de olhares, uma maior difusao do
conhecimento junto a alunos e a toda comunidade juridica.
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