
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 
 

ARROLAMENTO DE BENS E MEDIDA CAUTELAR FISCAL 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 1.088 Data 30/11/2010 

 
 
Foi publicada hoje, 30/11/2010, a Instrução Normativa RFB n.º 1.088 ("IN RFB n.º 
1.088"), que trata do arrolamento de bens e direitos e dos procedimentos para a 
propositura de Medida Cautelar Fiscal, revogando expressamente a Instrução 
Normativa SRF n.º 264 ("IN SRF n.º 264"). 
 
De início, verifica-se que foram excluídas as regras acerca do arrolamento de bens e 
direitos para seguimento de Recurso Voluntário, em razão da inconstitucionalidade 
declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 1976, de 10 de abril de 2007. 
 
A respeito do arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo para acompanhamento 
do seu patrimônio, uma importante alteração consiste na exclusão da obrigatoriedade 
de substituir os bens que forem objeto de alienação, oneração ou transferência, 
adequando o procedimento ao que está previsto no âmbito da Lei. 
 
Ademais, pela nova regra, não serão mais computados como condição para o 
arrolamento de bens os valores do crédito tributário que já tiverem sido garantidos por 
depósito em seu montante integral, assim como os débitos confessados passíveis de 
inscrição imediata em dívida ativa e aqueles que tenham sido objeto de parcelamento.  
 
Importante observar, ainda com relação ao arrolamento de bens, que tal procedimento 
passará a ser feito de maneira eletrônica, tornando mais ágil a fiscalização por parte da 
Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.  
 
No que tange à Medida Cautelar Fiscal, a nova Instrução Normativa prevê 
expressamente que, nos casos abaixo, a representação para propositura de medida 
deverá ponderar as circunstâncias em que se deram tais fatos: 
 

 o sujeito passivo possuir débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que, 
somados, ultrapassem 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido; e 
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 o sujeito passivo tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada 
inapta, pelo órgão fazendário. 

 
Cabe ressaltar, ainda, que a IN RFB n.º 1.088, ao contrário da revogada IN SRF n.º 
264, não obriga que a representação para a propositura de Medida Cautelar Fiscal seja 
instruída com documento comprobatório da intimação do sujeito passivo quanto à 
exigência do crédito tributário, o que, em tese, permite que a autoridade fiscal 
represente pela propositura de medida cautelar fiscal antes mesmo de o sujeito passivo 
ser intimado do crédito tributário. 
 
Por fim, relevante observar que permanece uma grave omissão no dispositivo 
normativo, notadamente quanto à limitação dos efeitos da Medida Cautelar Fiscal aos 
bens do ativo não-circulante da pessoa jurídica (conforme o art. 4º, § 1º, da Lei 
8.397/1992), demonstrando claramente que a Administração Pública, em flagrante 
ilegalidade, tem por objetivo tornar indisponível a totalidade dos bens do sujeito 
passivo, obrigando os contribuintes que se vêem nessa situação a buscarem o devido 
respaldo no Poder Judiciário. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 
Responsáveis: 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7552 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7554 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7584 
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Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7588 
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