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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

Distribuição por Prevenção ao Min. Marco Aurélio 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVO-

GADOS DO BRASIL – CFOAB, serviço público dotado de personalidade 

jurídica própria e forma Federativa, regulamentado pela Lei nº 8.906/94, com 

endereço eletrônico: pc@oab.org.br e sede em Brasília/DF, no SAUS, Qd. 05, 

Lote 01, Bloco M, inscrito no CNPJ sob nº 33.205.451/0001-14, por seu Pre-

sidente CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA, por seu Procurador 

Especial Tributário, LUIZ GUSTAVO BICHARA, e por seus advogados que 

esta subscrevem (doc. 01), vem, à presença de Vossa Excelência, com fulcro 

nos arts. 102, I, a, e 103, VII, da Constituição, no art. 54, XIV, da Lei nº 

8.906/94 e no art. 2º, VII, da Lei nº 9.868/99, e de acordo com a decisão plená-

ria exarada nos autos do Processo n. 49.0000.2018.000468-0/Conselho Pleno 

(certidão anexa), propor 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM 

PEDIDO DE CAUTELAR 
 

em face do artigo 25, da Lei n. 13.606, de 9 de janeiro de 2018, na parte em 

que acrescentou os artigos 20- B, §3º, incisos I e II e 20-E na Lei n. 10.522, de 

19 de julho de 2002 e, por arrastamento, os arts. 6º a 10 e 21 a 32, da Portaria 

n. 33, de 8 fevereiro de 2018 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que 

regulamenta o referido art. 20-B, consoante os fundamentos a seguir aduzidos. 
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1 – DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO 

 

A presente ação guarda coincidência com as Ações Diretas de In-

constitucionalidades n. 5881, 5886 e 5890, propostas em face apenas do inciso 

II do §3º do art. 20-B e 20-E, ambas da Lei n. 10.522/20021.  

 

As demandas, já protocoladas e distribuídas ao eminente Ministro 

Marco Aurélio, assentam-se exclusivamente quanto na inconstitucionalidade 

da decretação de indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública independen-

temente de decisão judicial, ao passo em que no caso em apreço, além do pe-

dido constante nas ADIs, pede-se ainda a declaração de inconstitucionalidade 

do inciso I do §3º do art. 20-B, da Lei 10.522/2002 e da portaria que regula-

menta o dispositivo impugnado. 

 

Em função da pertinência temática, o art. 77-B do RISTF apregoa 

que “na ação direta de inconstitucionalidade (...) aplica-se a regra de distribui-

ção por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”, o que 

se denota do presente caso. 

 

Dessa forma, requer-se a sua distribuição por prevenção ao eminente 

Ministro Marco Aurélio, com base no disposto no art. 77-B, do RISTF. 

 

2 –DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO: 

 

A Lei nº 13.606/2018 alterou diversos diplomas legais e instituiu o 

Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Dentre as 

inovações, destaca-se o seu artigo 25, cujo texto promoveu significativas mo-

dificações na Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o cadastro informativo de 

créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.  

 

O referido dispositivo, ora impugnado, possui a seguinte redação: 

 

Art. 25.  A Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vi-

gorar acrescida dos seguintes arts. 20-B, 20-C, 20-D e 20-E: 

 
                                                           
1 Acrescentado pelo art. 25, da Lei n. 13.606/2018. 
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“Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o 

devedor será notificado para, em até cinco dias, efetuar o 

pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido 

de juros, multa e demais encargos nela indicados.  

 

§ 1º A notificação será expedida por via eletrônica ou pos-

tal para o endereço do devedor e será considerada entregue 

depois de decorridos quinze dias da respectiva expedição. 

 

§ 2º Presume-se válida a notificação expedida para o ende-

reço informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda 

Pública. 

 

§ 3º Não pago o débito no prazo fixado no caput deste ar-

tigo, a Fazenda Pública poderá: 

 

I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que 

operam bancos de dados e cadastros relativos a consumi-

dores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; e 

 

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de 

dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujei-

tos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. 

 

Art. 20-C.  A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional po-

derá condicionar o ajuizamento de execuções fiscais à veri-

ficação de indícios de bens, direitos ou atividade econômica 

dos devedores ou corresponsáveis, desde que úteis à satis-

fação integral ou parcial dos débitos a serem executados. 

 

Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral da Fazen-

da Nacional definir os limites, critérios e parâmetros para 

o ajuizamento da ação de que trata o caput deste artigo, 

observados os critérios de racionalidade, economicidade e 

eficiência. 

 

Art. 20-D.  (VETADO). 

 

Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

editará atos complementares para o fiel cumprimento do 

disposto nos arts. 20-B, 20-C e 20-D desta Lei.” 
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Extraem-se do texto normativo duas previsões inconstitucionais 

que merecem ser extirpadas do ordenamento jurídico. 

 

A primeira refere-se à possibilidade de a Fazenda Pública comu-

nicar o nome dos contribuintes inscritos em dívida ativa aos órgãos que ope-

ram bancos de dados e cadastros específicos relativos a consumidores e aos 

serviços de proteção ao crédito e congêneres, tais como o Serasa Experian 

(SERASA), o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e o Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC). 

 

A segunda permite que o Fisco torne indisponíveis bens particu-

lares à revelia do Poder Judiciário, realizando o respectivo bloqueio com o 

pretexto de não frustrar a satisfação dos débitos tributários. 

 

Tais normativos violam princípios caros ao Estado Democrático 

de Direito, notadamente os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, 

da CF), do contraditório (art. 5º, LV da CF); da ampla defesa (art. 5º, LV da 

CF); da imparcialidade (art. 37, da CF); da livre iniciativa (art. 170, V, ambos 

da CF); da propriedade privada e sua função social (art. 170, II e III, da CF); e 

ao art. 146, III, da CF. 

 

Sob esse prisma, este Conselho Federal da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil - CFOAB, como legitimado universal para a propositura de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade e, portanto, defensor da cidadania e da 

Constituição, no exercício de sua competência legal (Art. 44, inciso I, da Lei 

nº 8.906/94), comparece ao guardião da Carta Cidadã, para pugnar pela decla-

ração de inconstitucionalidade do art. 25 da Lei n. 13.606/2018 na parte em 

que acrescentou os arts. 20- B, §3º, incisos I e II e 20-E na Lei n. 10.522/2002. 

 

E o faz fundamentado também em parecer da Comissão Nacio-

nal de Estudos Constitucionais do CFOAB, da lavra de seu membro efetivo e 

Doutor em Direito do Estado pela USP, Dr. Manoel Carlos de Almeida Neto, e 

do voto da Relatora no Conselho Pleno, Dra. Valentina Jungmann Cintra, 

Conselheira Federal (docs. anexos). 

 

Feitas essas considerações, passa-se a demonstrar as inconsti-

tucionalidades. 
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3 – DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 20-B, §3º, II 

e 20-E DA LEI Nº 10.522/02, EM REDAÇÃO DADA PELO ART. 25 DA 

LEI 13.606/18: 

 

3.1 – A inconstitucionalidade formal por violação ao art. 146, inciso III, 

“b”, da CF/88 

 

A Lei nº 13.606/2018, fruto da conversão do PL 9.206/2017, a 

pretexto de disciplinar a regularização das dívidas dos produtores rurais, imis-

cuiu-se em matéria reservada à lei complementar. 

 

Isso porque o art. 20-B, §3º, inciso II, introduzido pelo art. 25 da 

lei ordinária mencionada, trouxe regramento geral sobre crédito tributário, 

uma vez que permitiu à Fazenda Pública, administrativamente, tornar indispo-

níveis bens particulares, após averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos 

de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora. 

 

A norma em questão deveria ter sido regulamentada por lei com-

plementar, a teor do que dispõe o art. 146, III, b, da Constituição Federal: 

 
Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 

aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos 

fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tribu-

tários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado 

pelas sociedades cooperativas. 

 

 

Tanto é assim que a Lei Complementar nº 118/2005, que alterou 

o Código Tributário Nacional, inseriu o artigo 185-A, disciplinando idêntico 

assunto ao tratado no artigo 20-B, §3º, inciso II, conforme se transcreve: 

mailto:pc@oab.org.br
http://www.oab.org.br/


 
 

 

 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional 

SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939  

Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br 
 

6 

 

 

 
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente cita-

do, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não 

forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indis-

ponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, pre-

ferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao re-

gistro público de imóveis e às autoridades supervisoras do merca-

do bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de 

suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. 

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-

se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato 

levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que exce-

derem esse limite. 

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que 

trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a rela-

ção discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houve-

rem promovido." 

 

 

Todavia, observa-se que o dispositivo questionado, ao estabele-

cer constrição unilateral por meio de mera averbação de CDA, independente 

de ordem judicial, tratou a mesma situação preconizada no art. 185-A do CTN, 

mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 

146, III, da CF”2. 

 

Por conseguinte, a nova previsão implicou na revogação implíci-

ta de disposição constante no Código Tributário Nacional, norma de natureza 

complementar que apenas poderia ser revogada por lei de mesma natureza. 

 

Dessa forma, tem-se que a temática não poderia ser disciplinada 

mediante lei ordinária, sobretudo porque deturpa a vontade do constituinte 

originário. A Carta Republicana conferiu ao crédito tributário, especialmente 

no tocante ao estabelecimento de regras gerais, um status mais rigoroso quanto 

à sua elaboração, necessitando-se de um maior consenso, dada a exigência do 

quórum qualificado para sua aprovação, por força do art. 69, da CF.3 

                                                           
2 RE 562276, Relatora:  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010. 
3 Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
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Nesse sentido, o e. Min. Alexandre de Moraes justifica a exis-

tência das leis complementares, posto que o legislador entendeu “que determi-

nadas matérias, apesar da evidente importância, não deveriam ser regula-

mentadas na própria Constituição Federal, sob pena de engessamento de fu-

turas alterações; mas, ao mesmo tempo, não poderiam comportar constantes 

alterações através do processo legislativo ordinário”.4 

 

Imprescindível ressaltar que essa Suprema Corte já manifestou 

seu entendimento acerca do alcance do art. 146, da CF/88, restando assente 

que a “observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de 

segurança jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento 

centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente 

expectativas. Neste contexto, "gerais" não significa "genéricas", mas sim "ap-

tas a vincular todos os entes federados e os administrados5”. 

 

Constatando-se que a lei ordinária em debate invadiu seara 

reservada à lei complementar, imperioso se faz a declaração, sob o ângulo 

formal, de sua inconstitucionalidade.   

 

Ressalta-se que a jurisprudência dessa Corte reiteradamente re-

conhece o vício formal de atos normativos e leis ordinárias que regulamenta-

ram matérias reservadas às leis complementares: 

 

 
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 49 do Código de 

Normas criado pelo Provimento nº 4/99 da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: autoriza-

ção do Presidente para ausência de magistrados da comarca. 3. 

Dupla inconstitucionalidade formal: matéria reservada a lei com-

plementar e iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 4. 

Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada pro-

cedente. 

(ADI 2880, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DI-

VULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014) 

                                                           
4 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 569. 
5 Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, relator ministro Joaquim Barbosa, Agravo Regimental 

no Recurso Extraordinário nº 433.352/MG, DJE de 28/05/2010. 
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Provimento de Tribunal de Justiça que proíbe os juízes de se au-

sentarem das comarcas, sob pena de perda de subsídios: matéria 

reservada à Lei Complementar. Procedência da ação direta para 

declarar a inconstitucionalidade formal do provimento impugnado. 

(ADI 3053, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal 

Pleno, julgado em 11/11/2004, DJ 17-12-2004 PP-00032 EMENT 

VOL-02177-01 PP-00164 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 51-58 

RTJ VOL-00193-01 PP-00129) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 49 e parágrafos do 

Código de Normas criado pelo Provimento nº 4/99, da Corregedo-

ria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Mara-

nhão. Dispositivo que exige autorização formal do juiz para se au-

sentar da Comarca. 3. Cabimento da ação. Precedente. 4. Vício de 

inconstitucionalidade formal. Matéria reservada a lei complemen-

tar. Artigo 93, VII, da CF e Lei Complementar nº 35/79. 5. Liminar 

concedida 

(ADI 2880 MC, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal 

Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 01-08-2003 PP-00101 EMENT 

VOL-02117-35 PP-07510) 

 

Portanto, diante da inadequação do instrumento legislativo, evi-

dencia-se a inconstitucionalidade formal do art. 20-B, §3º, inciso II, da Lei 

10.522/2002 introduzido pelo art. 25, da Lei n. 13.606/2018, razão pela qual 

pugna-se pela sua extirpação do ordenamento jurídico. 

 

4 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS COMANDOS LE-

GAIS EM APREÇO: 

 

4.1 – Da formação (unilateral) do título executivo 

 

Diferente dos títulos executivos extrajudiciais de índole privada, 

nos quais, regra geral, o devedor constitui livremente a dívida e aceita se sub-

meter à coerção estatal em caso de inadimplemento, a certidão de dívida ativa 

tributária representa uma exceção, sendo constituída de forma unilateral 

pelo credor, não contando com o consentimento do contribuinte na sua for-

mação. 
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Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ex-

pressamente acerca da distinção entre a formação dos títulos executivos extra-

judiciais negociais e tributários, negando a estes últimos a submissão ao mes-

mo regime que os primeiros. Confira-se: 

 
“(...) não se pode olvidar, data vênia, que a Fazenda Pública não cobra 

título emitido e não honrado pelo devedor: cheque, nota promissória, 

letra de câmbio e outros. Ao contrário, cobra título emitido por ela 

própria produzido, unilateralmente, sem qualquer manifestação 

de vontade do devedor, dentro da potestade que reveste a gênese 

da tributação”.6 

 

Ainda sobre a unilateralidade da formação das certidões de dívi-

da ativa, há algumas hipóteses em que se poderia supostamente alegar que o 

contribuinte consentiu ser devedor do tributo, notadamente quando há declara-

ção de tributos apurados e não pagos. 

 

De acordo com o art. 113 do CTN7, a relação jurídica tributária 

pode ter caráter patrimonial ou não e possuir como causas remotas: (i) o dever 

de pagar o tributo ou a penalidade de caráter pecuniário; (ii) a obrigação de 

fazer ou não fazer, isto é, de realizar prestações positivas ou negativas de cará-

ter não patrimonial; ou (iii) o descumprimento do dever de pagar o tributo ou 

de realizar as prestações positivas e negativas anteriormente citadas. 

 

A primeira forma em que se manifesta a relação jurídica tributá-

ria, que tem por objeto o dever de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária, é 

designada pelo §1º do artigo 113 do Código Tributário Nacional (CTN) como 

obrigação principal.  

 

A característica fundamental dessa primeira modalidade é a sua 

natureza patrimonial e pecuniária, atributos tanto do pagamento do tributo, 

                                                           
6 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, REsp nº 287.824/MG. Rel. 

Min. Francisco Falcão. DJ de 20.02.2006. 
7 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

 § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

 § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 

negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação princi-

pal relativamente à penalidade pecuniária. 
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como do pagamento da penalidade expressa em unidades monetárias, seja ela 

decorrente de inadimplemento do dever de pagar o tributo, como aquela inci-

dente em função do descumprimento das obrigações acessórias8. 

 

A segunda modalidade em que se constitui e desdobra a relação 

jurídica tributária tem natureza instrumental, viabilizadora do correto paga-

mento do tributo e da higidez do sistema tributário, denominada de obrigação 

acessória.  

 

Incluem-se aí tanto as prestações positivas, assim qualificadas 

por consistir num fazer (ex: emitir a nota ou o cupom fiscal, preencher e en-

caminhar a declaração de rendimentos anualmente ou das operações e presta-

ções realizadas, etc), como as obrigações de não fazer algo, designadas como 

prestações negativas (ex: não rasurar os documentos fiscais, a vedação de rea-

lizar importações proibidas, etc).  
 

O não cumprimento da obrigação principal, bem como o inadim-

plemento de obrigação acessória, impõe ao Fisco o dever de propor as penali-

dades cabíveis, por meio da lavratura de auto de infração ou de notificação de 

lançamento de ofício, inclusive no que se refere àquela de natureza pecuniária 

prevista como sanção ao descumprimento da obrigação acessória.  

 

Nesses casos, não há espaço para a realização de juízo de conve-

niência e de oportunidade, pois a atividade da Administração Tributária é ple-

namente vinculada, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN, ra-

zão pela qual a causa motivadora da terceira modalidade em que a relação ju-

rídica tributária se constitui, de natureza sancionatória, pressupõe o descum-

primento de alguma das prestações tributárias exigíveis, de natureza patrimo-

nial e pecuniária (o pagamento do tributo) ou de caráter instrumental (obriga-

ção acessória).  

 

A declaração pelo contribuinte de tributo apurado e não pago de-

finitivamente não confere caráter bilateral à formação do título executivo, uma 

                                                           
8 Para fins do presente tópico, não se adentrará na discussão sobre o conceito de obrigação principal 

não se confundir com aquele utilizado pelo próprio CTN para definir o tributo, o qual não compreende 

a prestação pecuniária compulsória que constitua sanção de ato ilícito.  
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vez que não há ato propriamente voluntário e livre do devedor, eis que, caso 

assim não faça, estaria sujeito à aplicação de sanções pecuniárias, como visto, 

e até penais9. 

 

Dessa forma, ainda que, conforme jurisprudência sedimentada 

pelo Superior Tribunal de Justiça10, admita-se a constituição definitiva de tri-

butos declarado e não pago, possibilitando o ajuizamento direto da execução 

fiscal, fato é que o título executivo (CDA) daí decorrente mantém a caracterís-

tica de unilateralidade, mormente porque oriundo de uma obrigação legal, não 

de acertamento consensual entre as partes. 

 

Sobre o tema, nem se alegue que o fato de ter havido eventual 

discussão em processo administrativo fiscal poderia mitigar a ideia de que a 

constituição do crédito tributário ocorreu de forma unilateral, considerando 

que (i) não havendo diploma legal de alcance nacional a definir diretrizes so-

bre o contencioso administrativo fiscal11, que venha a impor a observância de 

um núcleo essencial de direitos e garantias aos contribuintes, prevalece a auto-

nomia dos entes federados, permitindo que cada um deles, no âmbito de sua 

competência, estabeleça o procedimento a ser observado no julgamento das 

autuações fiscais contestadas pelo contribuinte; e (ii) mesmo nos casos em que 

tais órgãos são compostos de forma paritária, como é o CARF, não se pode 

olvidar que cabe à Fazenda Pública a palavra final acerca do julgamento, 

através do famigerado voto de qualidade, que também é objeto de Ação Dire-

ta de Inconstitucionalidade12.  

 

Para que se tenha uma melhor noção da gravidade alegada, se-

gundo a reportagem publicada pelo Jornal Valor Econômico13, dos processos 

                                                           
9 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 

qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:    

 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; 

10 BRASIL. Poder Judiciário. Súmula STJ nº 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte reco-

nhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte 

do fisco. 
11 Importante mencionar que existem projetos de lei sobre o tema no Congresso Nacional, inclusive 

com participação ativa do Conselho Federal da OAB 
12 ADI 5731 
13 Valor Econômico, Legislação e Tributos, Justiça cancela julgamentos com voto de qualidade, São 

Paulo, 15 de julho de 2016. 
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julgados entre janeiro e maio de 2016, 95% (nove e cinto por cento) dos casos 

submetidos ao voto de qualidade foram decididos de modo desfavorável aos 

contribuintes, isto é, dos 110 (cento e dez) acórdãos publicados, apenas 06 

(seis) foram desempatados de forma contrária aos interesses da Fazenda Naci-

onal. 

 

Outro aspecto da maior relevância diz respeito à impossibilidade 

de um órgão julgador na esfera administrativa deixar de aplicar ato normativo 

sob o argumento de que este seria inconstitucional ou até ilegal, sobretudo 

numa realidade em que a edição de normas inválidas ocorre com frequência 

deveras acima da desejável. 

 

Considerando que a Suprema Corte tem atuado de forma ativa na 

integração do sistema jurídico, criando regras, ainda que subsidiariamente, a 

falta de observância das decisões judiciais culmina na cobrança de créditos 

manifestamente indevidos, se observada fosse a jurisprudência dessa Corte 

Constitucional14. 

 

Não se pode ignorar, ainda, as dificuldades enfrentadas pelos su-

jeitos passivos no exercício de sua defesa, notadamente no contencioso ad-

ministrativo federal, em que o julgamento em sede de primeira instância é 

realizado a portas fechadas, sem prévia comunicação, impedindo-se a concre-

tização do exercício de defesa em sua forma plena. 

 

Em suma, é deste procedimento administrativo, eivado de vicis-

situdes e anacronismos, que se origina o título executivo da Fazenda Pública 

(CDA), evidenciando-se o absurdo de se atribuir à Fazenda Nacional a prerro-

gativa de, para além de criar seu próprio título executivo de forma unilateral, 

tornar indisponíveis os bens do devedor sem a anuência do Poder Judiciário. 

 

4.2 – A inconstitucionalidade por violação aos Princípios do contraditório, 

da ampla defesa e da reserva jurisdicional, e ao Princípio da Imparciali-

dade, previstos nos art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 37 da Constituição 

Federal 

 

                                                           
14 Não se desconhece que o CARF, diferentemente de outros órgãos de julgamento na esfera adminis-

trativa, possui em seu Regimento Interno previsão para que sejam observadas as decisões proferidas 

pelos Tribunais Superiores na sistemática dos artgos 543-B e 543-C do CPC. 
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Feito um breve resumo sobre a origem do título executivo da Fa-

zenda Pública, certo é que, ao permitir que sejam indisponibilizados os bens 

do contribuinte por iniciativa exclusiva da Fazenda Pública (credor que 

constitui unilateralmente seu próprio título extrajudicial) antes mesmo do ajui-

zamento da execução fiscal e sem qualquer intervenção do Poder Judiciário, a 

Lei nº 13.606/18 incorre em indiscutível violação aos princípios do contraditó-

rio e da ampla defesa, além de ir de encontro à reserva jurisdicional que per-

meia as relações entre as partes. 

 

A Constituição Federal elencou em seu artigo 5º, incisos LIV e 

LV, garantias fundamentais do processo, consubstanciadas na necessidade de 

serem observados o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, 

aplicáveis nas esferas administrativa e judicial. 

 

 Sobre o devido processo, vale colacionar lição de JOSÉ AFON-

SO DA SILVA15: 

 
“Garante-se o processo, e quando se fala em processo, e não em sim-

ples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais ade-

quadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo 

Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem 

jurídica”. 

 

Um dos componentes centrais do devido processo legal é a ga-

rantia de um julgamento imparcial, justo, regular e independente, como já 

afirmado por essa Corte Constitucional16. 

 

Como corolário do devido processo legal, tem-se o contraditório 

e a plenitude de defesa, assegurando ao contribuinte, sujeito passivo da relação 

jurídico-tributária, a oportunidade de influenciar no convencimento do jul-

gador, participando ativamente do processo e utilizando-se dos meios ao seu 

alcance para o exercício de sua defesa.  

 

O ambiente dialético em que se desenvolve o processo impõe 

que se permita a manifestação das partes, perante um ator imparcial (o juiz), 

                                                           
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 

2005. p. 431/432. 

16 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Pleno, Extradição 811/PU, Rel. Min. CEL-

SO DE MELLO, DJ 28.02.2003. 
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em momento precedente ao ato decisório, especialmente quando se está diante 

de um processo de expropriação de bens do contribuinte. 

 

Dessa forma, considerando-se que, na seara tributária, o próprio 

credor declara a certeza de seu título, a constrição de bens do sujeito passivo 

deve ser levada a cabo exclusivamente pelo Poder Judiciário, não se admitindo 

que, uma vez caracterizado o inadimplemento da obrigação por parte do con-

tribuinte, a Fazenda Pública faça justiça com as próprias mãos17.  

 

 Não se pretende olvidar que a Fazenda Pública, nas relações que 

envolvem obrigações tributárias, assume a posição de credora, cabendo ao 

contribuinte a figura de devedor. Permeando tal relação, entretanto, necessari-

amente deve atuar o Poder Judiciário, agente neutro que tem por função diri-

mir o conflito porventura existente.  

 

 Portanto, qualquer conduta que possa afetar uma das partes – 

seja ela credora ou devedora – demanda a anuência do Poder Judiciário que, 

por sua vez, tem sua atuação pautada no princípio da ampla defesa e do con-

traditório. É o que se extrai do disposto nos art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 

da CF/88. 
 

Não por diferente razão, também o Código Tributário Nacional 

cuidou de prever, expressamente, que a indisponibilidade de bens possui por 

condição sine qua non de validade a intervenção do poder judiciário a legiti-

mar tal conduta. É o que se atesta da leitura do seu art. 185-A. Confira-se: 

  
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 imó-

veis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado 

de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cum-

prir a ordem judicial. 

 

                                                           
17 MACHADO, Hugo de Brito. “Embargos à Execução Fiscal: Prazo para Interposição e Efeito 

Suspensivo”. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, nº 151, abril, 2008. p. 56. 

mailto:pc@oab.org.br
http://www.oab.org.br/


 
 

 

 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional 

SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939  

Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br 
 

15 

 

De tudo quanto foi exposto se conclui que qualquer ato tendente 

à constrição do patrimônio do contribuinte deve fundamentar-se em decisão 

emanada do Poder Judiciário – agente isento da relação tributária – e após 

ter sido oportunizado ao contribuinte o exercício de sua defesa. 

 

Daí porque no processo executivo fiscal, além do devido proces-

so legal e como seus corolários o contraditório e a ampla defesa, deve ser ob-

servada a máxima garantia de jurisdição, sob pena de cometerem-se verdadei-

ras injustiças. 

 

A autoridade judiciária dotada de imparcialidade (art. 37, CF) 

exerce papel fundamental na decretação de medidas restritivas, pois analisa a 

natureza do crédito e as formas de satisfação paralelamente com o patrimônio 

do contribuinte sob o viés da legalidade e constitucionalidade.  

 

Afinal, o único momento em que o contribuinte pode, de fato, ter 

a cobrança do crédito tributário analisada de forma imparcial é quando a ques-

tão é submetida à apreciação do Poder Judiciário, seja por meio dos embargos 

à execução, seja por meio de exceção de pré-executividade – que, como am-

plamente aceito pela jurisprudência, não demanda a garantia do crédito tribu-

tário –, ou qualquer outro tipo de ação em que o Estado-juiz exerça a jurisdi-

ção cognitiva.  

 

Inconteste tal premissa, outra não pode ser a conclusão dessa 

Suprema Corte senão a de que a Lei nº 13.606/18 retirou do Poder Judiciário 

prerrogativa que lhe foi garantida pelo texto constitucional, promovendo ver-

dadeiro desequilíbrio entre as partes, ao garantir ao executor do crédito – parte 

não isenta da relação jurídico-tributária – a prática de atos antes restritos ao 

Poder Judiciário, qual seja, a constrição do patrimônio do contribuinte. 

 

Corroborando tal assertiva, cumpre asseverar que o Projeto de 

Lei nº 9.623/18, apresentado para revogar, por manifesta inconstitucionalida-

de, o disposto no § 3º, do art. 20-B, da Lei nº 10.522/02, tem por principal 

fundamento exatamente a ausência de tutela jurisdicional a legitimar a constri-

ção de bens intentada pela Fazenda Pública por meio do referido novel legisla-

tivo. Veja-se: 
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“Como se vê, a partir dessa alteração legislativa a Fazenda Pública 

pode, sem o devido crivo por parte do Poder Judiciário, determinar a 

indisponibilidade de bens. Essa regra, contudo, contraria a prevista 

no art. 185- A do Código Tributário Nacional (...). 

Poder-se-ia alegar que a regra da Lei não se confunde com a do Có-

digo Tributário Nacional eis que aquela prevê a indisponibilidade de 

bens numa etapa administrativa, ao passo que esta regula processo 

judicial já em curso, o que se evidencia ao se mencionar a existência 

de devedor já citado. Todavia, que não se pode desconsiderar que a 

Constituição estabelece, em seu art. 5º, inciso LIV, o princípio maior 

segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal. Por mais que se queira que o processo 

administrativo seja considerado um processo legal, faz-se necessário 

reconhecer que o mesmo se conduz, integralmente, no âmbito da 

própria Fazenda Nacional, não havendo um terceiro ator isento, no 

caso, o Poder Judiciário. 

 

Nesse contexto, não é demais ressaltar que a prerrogativa em 

questão tem, ainda, por consequência, a presunção de que todos os créditos 

tributários inscritos em dívida ativa são de fato líquidos e certos, ignorando 

de forma irresponsável que considerável parte das cobranças intentadas pela 

Administração Pública são reputadas indevidas justamente pelo Poder Judiciá-

rio. 

 

É o caso, por exemplo, das exigências fulminadas pelos institu-

tos da prescrição e da decadência, hipótese que exige tão somente a atuação do 

Poder Judiciário para que seja reconhecida, não prescindindo de qualquer ga-

rantia ou sequer de provocação pela parte adversa (contribuinte). Nesse con-

texto, impende asseverar que, em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)18, restou demonstrado que uma das principais 

causas de extinção de execuções fiscais é justamente a prescrição ou deca-

dência, chegando ao relevante patamar de 36,8% dos executivos ajuizados, o 

que corrobora a difícil realidade de que o controle de legalidade do crédito 

tributário, quando de sua inscrição em dívida ativa, não é realizado a contento. 

 

                                                           
18 CUNHA, Alexandre dos S.; KLIN, Isabela do Valle; PESSOA, Olívia A. G. Custo e tempo do 

processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Brasília: IPEA, 

2011. 
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Para esses casos, tem-se que a averbação pré-executória intenta-

da pela Lei nº 13.606/18 é medida que ocasionará grave lesão ao contribuinte, 

que verá seus bens indisponibilizados previamente à propositura da execução 

fiscal, quando sequer deveria ter a exação a ele dirigida e poderia exercer seu 

direito de defesa sem proceder à garantia do crédito tributário, mediante peti-

ção simples denominada Exceção de Pré-Executividade. 

 

Por fim, releva notar que a presente ação não tem por objetivo, 

como quer fazer crer a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, legitimar 

eventual fraude à Fazenda Pública enquanto credora, mas sim garantir ao con-

tribuinte que seu direito de propriedade só será mitigado por determinação 

judicial, e não por liberalidade da Administração. 

 

Tanto é assim que já há, no ordenamento jurídico vigente, diver-

sos instrumentos legais que permitem a imposição de restrições e o bloqueio 

de bens pela Fazenda Pública, desde que chancelada pelo Poder Judiciário. É o 

caso, por exemplo, da medida cautelar fiscal, que, a teor do que dispõe a Lei nº 

8.397/92, permite à Administração Pública promover “a indisponibilidade dos 

bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação”.  

 

Assim é que, sem a medida cautelar fiscal, é facultado à Admi-

nistração Pública apenas a identificação do patrimônio do contribuinte. É o 

que se atesta da leitura do art. 145, § 1º, da CF/88 que, ao tratar das prerroga-

tivas da administração pública para cobrança do crédito tributário o fez ressal-

vando, expressamente, a necessidade de observância aos direitos individuais, 

conferindo a esta tão somente a possibilidade de identificar (e não indisponi-

bilizar) o patrimônio do contribuinte: 

 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po-

derão instituir os seguintes tributos: 

 

§ 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 econômi-

cas do contribuinte. 
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Ao julgar a (in)constitucionalidade da exigência do depósito re-

cursal, que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 21 desta Suprema 

Corte19, o relator da ADI 197620, Ministro Joaquim Barbosa, consignou em 

seu voto que, na seara tributária, sempre devem ser observadas as alternativas 

menos gravosas ao contribuinte no que atine ao alcance das garantias constitu-

cionais, tais como o direito de petição, a ampla defesa e o devido processo 

legal. Confira-se: 

 
“Quanto à necessidade, ou seja, a não existência de outro meio efi-

caz, também não se configura no caso. O depósito prévio ou o ar-

rolamento de bens e direitos criam um discrimen infundado em 

detrimento do administrado, exigindo que este deposite quantia de 

que muitas vezes não é possuidor ou arrole bens que fazem parte 

de seu patrimônio, quantia essa ou bens e direitos que ficam imo-

bilizados enquanto o recurso é analisado. Por outro lado, é descabi-

da qualquer tentativa de se transformar o depósito prévio em condição 

necessária ao atingimento do objetivo de se ter um procedimento ad-

ministrativo célere. 

 

Vale dizer, a solução mais favorável ao administrado deve preva-

lecer, mesmo porque a exigência do depósito prévio ou o arrola-

mento têm o efeito perverso de contribuir para a sobrecarga do 

Judiciário, já inacessível, como todos sabemos, a parcelas signifi-

cativas da população”. 

 

Disso se conclui que o ordenamento jurídico vigente cuidou de 

restringir a atuação da Fazenda Pública, notadamente no que concerne à miti-

gação do direito de propriedade do contribuinte, à chancela do Poder Judiciá-

rio, e à observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em es-

trita consonância aos ditames constitucionais. 

 

Resta demonstrado, portanto, que o art. 25, da Lei nº 13.606/18 

padece de manifesta inconstitucionalidade também no que tange à violação 

aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da reserva jurisdicional, 

previstos nos art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88, o que impõe, tam-

bém sob esse prisma o provimento da presente ação. 
                                                           
19 É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admis-

sibilidade de recurso administrativo 
20 Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa ADI 1976 28.3.2007, 

DJ de 18.5.2007. 
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4.3 – A inconstitucionalidade por violação ao Direito de propriedade pre-

visto nos art. 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, e 170, inciso II, da Constituição 

Federal 

 

O direito de propriedade se constituiu como expressão da própria 

pessoa humana, representando o fruto de seu trabalho (ou de seus antepassa-

dos) e, por isso mesmo, servindo como estímulo, verdadeira recompensa, para 

o desempenho das atividades produtivas. 

 

Exatamente por isso é que a Constituição Federal de 1988, em 

diversas passagens, cuidou de resguardar o direito à propriedade: em seu art. 

5º, inciso XXII, bem como em seu art. 170, inciso II, ao tratar especificamente 

da Ordem Econômica. 

 

Em âmbito infraconstitucional, o direito de propriedade encontra 

guarida no art. 1.228, do Código Civil, que, entre outras características, garan-

te ao proprietário o direito de dispor livremente da propriedade. Confira-se: 

 
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente 

a possua ou detenha. 

 

Conclui-se, do que se expõe, que o direito de propriedade con-

substancia-se na prerrogativa conferida ao proprietário de usar, gozar e dispor 

do bem da forma que melhor lhe convier, sendo tal direito de observância 

obrigatória, porquanto tratar-se de garantia constitucional. 

 

Naturalmente que esse direito de propriedade - como é comum, 

aliás, aos direitos e garantias fundamentais - não é absoluto, podendo sofrer 

limitações (como, por exemplo, a constrição pela via judicial), as quais, con-

tudo, necessitam observar ao menos dois fatores: (i) a função social da propri-

edade; e (ii) a proporcionalidade da limitação imposta.  

 

Corroborando essa assertiva, o Min. Gilmar Mendes, em doutri-

na dedicada ao tema, já se manifestou no sentido de que as normas regulamen-

tadoras do direito de propriedade, especialmente no que tange à limitação de 
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tal direito, devem pautar-se no princípio da proporcionalidade, que exige que 

as restrições legais sejam adequadas, necessárias e proporcionais21. 

 

Na mesma linha de raciocínio, o Min. Alexandre De Moraes, em 

suas lições, já se manifestou no sentido de que a cobrança tributária deve ter 

por norte o princípio da razoabilidade22 e, acima de tudo, deve estar sujeita a 

eficaz controle do Poder Judiciário. Veja-se: 

 

 
No campo tributário, o que se exige da União, Estados, Distrito Fede-

ral e Municípios é uma coerência lógica na utilização e imposição de 

suas competências tributárias, bem como na aplicação dessas medi-

das restritivas. 

Gordillo aponta que a decisão discricionária do Poder Público será 

sempre ilegítima desde que irracional, mesmo que não transgrida 

explicitamente norma concreta e expressa. No dizer de Roberto 

Dromi, a razoabilidade engloba a prudência, a proporção, a indis-

criminação, a proteção, a proporcionalidade, a causalidade, em su-

ma, a não arbitrariedade. 

(...) 

O Poder Público, portanto, deve pautar sua atuação na imposição de 

medidas tributárias no sentido de evitar um prejuízo de grandes pro-

porções à sociedade civil, no qual se teme a ofensa à consciência mo-

ral, ou, ainda, à esperança fundamentada de que se possa alcançar 

um proveito considerável para todos. 

A transgressão à razoabilidade na imposição de medidas tributárias 

será flagrantemente inconstitucional, permitindo eficaz controle pe-

lo Poder Judiciário. 

 

 

 Dá-se, assim, por meio da aplicação dos princípios da razoabili-

dade e proporcionalidade, nas palavras de CANOTILHO, a tônica “de que o 

cidadão tem direito à menor desvantagem possível”23, de sorte que se exigiria 

“sempre a prova de que, para a obtenção de determinados fins, não era pos-

                                                           
21 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª. 

Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, página 383. 
22 MORAES, Alexandre de; Direito Constitucional; 25ª ed.; São Paulo; Atlas, 2010, páginas 887 e 

888. 
23-  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 262. 
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sível adoptar outro meio menos oneroso para o cidadão”24. 

 

 Numa análise do caso concreto sob o prisma do direito de pro-

priedade assegurado pela Constituição Federal, inegável que a constrição de 

bens do contribuinte de forma unilateral pela Fazenda Nacional, e sem a apre-

ciação do caso pelo Poder Judiciário, revela-se totalmente irrazoável, chegan-

do às raias da arbitrariedade. 

 

 LUIS ROBERTO BARROSO, após esboçar aspectos da cláusula 

do devido processo legal no direito constitucional norte-americano, em especi-

al sob o enfoque substancial, enuncia que o princípio da razoabilidade pode 

ser compreendido como um “parâmetro de valoração dos atos do Poder Pú-

blico para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo 

o ordenamento jurídico: a justiça”.25  

 

 Tal princípio, ainda segundo o atual Ministro da Corte Suprema 

e eminente doutrinador, “se dilui em um conjunto de proposições que não o 

libertam de uma dimensão excessivamente subjetiva”26, pois, “é razoável o 

que seja conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o 

que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, 

aos valores vigentes em dado momento ou lugar”.27 

 

 O que se verifica, ao contrário dos ensinamentos acima expostos, 

é a desnecessidade, a inadequação da medida, face à natureza própria do cré-

dito tributário, que a parte executada se veja privada de seus bens antes mesmo 

da instauração do processo judicial. Ainda mais sabendo que o retorno ao sta-

tus quo ante é, senão impossível, muito difícil. O que se pretende demonstrar é 

que a norma ora impugnada não passa pelo teste da proporcionalidade jurídi-

ca, notadamente quando colocada frente ao direito de propriedade salvaguar-

dado pela CF. 

 

                                                           
24 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 262. 
25 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 224.; Do mesmo autor: ___________. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no 

Direito Constitucional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: RT, n. 23, p. 

69, abr./jun. 1998. 
26 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 224. 
27 BARROSO, Luis Roberto. Op. cit.,  p. 224. 

mailto:pc@oab.org.br
http://www.oab.org.br/


 
 

 

 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional 

SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939  

Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br 
 

22 

 

 Como já exposto alhures, a constituição unilateral do título exe-

cutivo propicia à Administração Pública o privilégio de somente obstar o pros-

seguimento da execução para discutir as razões do devedor após a garantia do 

débito. Assim, não se mostra razoável permitir que os bens do devedor sejam 

tornados indisponíveis, pelo próprio credor, sem o seu consentimento e sem a 

análise do Poder Judiciário. 

 

Não é por outro motivo que, na seara tributária, o art. 9º da Lei 

nº 6.830/80 faculta ao devedor, no curso da execução fiscal e perante o Esta-

do-juiz, a indicação de bens para garantia do crédito tributário, cabendo pri-

meiramente a este dispor de seus bens da maneira que lhe for menos onerosa. 

 

No entanto, em sentido diametralmente oposto à norma acima, 

bem como ao Direito de Propriedade encartado na Constituição Federal, a Lei 

nº 13.606/18 concedeu à Fazenda Pública a possibilidade de indisponibilizar 

os bens de seus pretensos devedores, em razão, pura e simplesmente da inscri-

ção em dívida ativa de determinado débito.  

 

Ao assim fazê-lo, inconteste que a lei em questão invade o direi-

to de propriedade do contribuinte, pois o direito à disposição do bem, antes de 

exclusividade do particular, mitigado apenas em situações excepcionalíssi-

mas e sempre sob a chancela do Poder Judiciário, passa a ser atribuição da 

Fazenda Pública, na qualidade de credora, em inegável violação ao texto cons-

titucional e às normas que regem o tema. 

 

Disso se conclui que a Lei nº 13.606 vai de encontro ao direito 

de propriedade do contribuinte, seja porque concede à Fazenda Pública o po-

der de dispor sobre os bens do seu devedor, seja porque permite que a Admi-

nistração Pública o faça sem qualquer tutela jurisdicional para tal. 

 

 

4.4 – A inconstitucionalidade por violação ao princípio da livre iniciativa, 

insculpido nos art. 1º, inciso IV e 170 da Constituição Federal 

 

 

A Constituição Federal de 1988, ao delimitar os princípios norte-

adores da nova ordem constitucional que se inaugurava, em seu art.1º, consig-
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nou as bases do Estado Democrático de Direito, ocasião em que asseverou 

que: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-

solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 

 

Adensando esse princípio, ao disciplinar especificamente a or-

dem econômica, a Constituição Federal voltou a prestigiar a livre iniciativa, 

especialmente através de seu art. 170. Sobre o princípio da livre iniciativa, 

aliás, esse Supremo Tribunal Federal já teve inúmeras oportunidades de se 

manifestar, exsurgindo de seus julgamentos enunciados de súmula que mere-

cem destaque e que contribuirão para o adequado entendimento da matéria 

tratada na presente ação: 

 
Súmula 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimentos como 

meio coercitivo para a cobrança de tributos. 

 

Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como 

meio coercitivo para cobrança de tributos. 

 

Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte 

em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfânde-

gas e exerça suas atividades profissionais. 

 

Todos os 03 enunciados de súmula transcritos prestigiam o prin-

cípio da livre iniciativa, externando entendimento solidificado no sentido de 

que não se admite sanção política com vistas a promover-se a cobrança de 

tributos.  

 

Analisando o princípio da livre iniciativa e rechaçando a sanção 

política para forçar o pagamento de tributos, vale trazer à baila os ensinamen-

tos do Ministro Marco Aurélio, externados quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 413.782/SC: 
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“Nota-se a tomada de empréstimo de meio coercitivo, objetivando 

a satisfação de débito tributário. Em síntese, a legislação local 

submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individua-

lizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante 

com a Carta da República o procedimento adotado. A Fazenda há 

de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, 

do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que 

acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o 

relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obri-

gações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considera-

dos como incluídos no gênero fiscal. Imagine-se o que implica, a 

cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária 

competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da 

matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das 

coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 

da Carta da República, segundo o qual é assegurado a todos o livre 

exercício de qualquer atividade econômica. Repita-se: na dinâmica 

da própria atividade desenvolvida, fica inviabilizada a atuação, se 

aquele que a implementa necessita, caso a caso, de recorrer ao fis-

co, para a obtenção de nota fiscal avulsa. Em Direito, o meio justi-

fica o fim, mas não este, aquele. Recorra a Fazenda aos meios 

adequados à liquidação dos débitos que os contribuintes tenham, 

abandonando a prática de fazer justiça pelas próprias mãos, co-

mo acaba por ocorrer, levando a empresa ao caos, quando invia-

bilizada a confecção de blocos de notas fiscais. De há muito, esta 

Corte pacificou a matéria, retratando o melhor enquadramento 

constitucional no Verbete nº 547 da Súmula: Não é lícito a auto-

ridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, 

despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 

profissionais”. 

 

Também nesse sentido e analisando discussão bastante seme-

lhante a que ora se trava, no julgamento da ADI nº 3.453-7, o Pleno desse 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar a inconstitucionalidade de norma que 

exigia a apresentação pelo contribuinte de certidões de regularidade fiscal para 

receber valores consubstanciados em precatórios judiciais, enfrentou mais uma 

vez a questão da sanção política utilizada para pagamento de tributos. Na 

oportunidade, sob a relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia, vários Ministros, 

de forma expressa e veemente, repudiaram esse estratagema. Vale a transcri-

ção de passagens de alguns votos que foram lá colhidos, especialmente por se 

aplicarem perfeitamente ao caso presente: 
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“As formas de obter a Fazenda Pública o que lhe é devido e a cons-

trição da contribuição para o pagamento de eventual débito havido 

com a Fazenda Pública estão estabelecidas no ordenamento jurídico 

e não podem ser obtidas por meios que frustrem direitos constituci-

onais do cidadão” (Ministra Carmem Lúcia) 

 

*** 

 

“A Fazenda Pública possui inúmeros mecanismos destinados à sal-

vaguarda de seus créditos, inclusive com a constrição do patrimô-

nio do devedor e o registro das dívidas em cadastros de inadim-

plência.  

 

De forma semelhante às tentativas do Fisco de embaraçar a ativida-

de econômica do contribuinte inadimplente, rechaçadas por essa 

Corte em diversos precedentes (cf., eg., o RE 413.782, rel. min. 

Marco Aurélio, Pleno, DJ de 03.06.2005, e as súmulas 70, 323 e 

547 da Corte), a vinculação em exame represente típica hipótese de 

sanção política, inadmissível no sistema tributário brasileiro.” (Mi-

nistro Joaquim Barbosa) 

 

*** 

 
“Há, em segundo lugar, aquilo que o eminente advogado da Ordem 

se referiu, quando aludiu ao parecer do Professor Kiyoshi Harada, 

ou seja, um caso de abuso legislativo. A norma não passa pelo teste 

da proporcionalidade jurídica. Por quê? Porque tem por finalidade 

evidente forçar o pagamento de crédito fiscal, mas não é nem ne-

cessária, nem adequada a tanto. Não é necessária, pela razão óbvia 

de que o erário dispõe de modos expeditos de cobranças das execu-

ções fiscais e do próprio recurso da compensação, como tentarei 

demonstrar um pouco mais adiante, quando falar das dificuldades 

práticas da obtenção de certidões negativas. 

 

Por outro lado, eu fazia anotações, quando verifiquei que os mes-

mos argumentos foram levantados com muita precisão na manifes-

tação do amicus curiae, ou da amica curiae, que é a Associação 

dos Advogados de São Paulo, e onde se faz referência expressa à 

postura permanente desta Corte, objeto das súmulas nºs 70, 323 e 

547, que não permitem que o Estado use de meios indiretos para 
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coagir o contribuinte a pagar crédito, até em certos casos, ou, em 

muitos casos, absolutamente discutíveis: proibição de interdição de 

estabelecimentos, proibição de apreensão de mercadoria e proibi-

ção de aquisição de estampilhas, despachos e até de exercer ativi-

dade profissional.” (Ministro Cezar Peluso) 

 

O art. 25 da Lei nº 13.606/2018, na parte em que acrescentou os 

art. 20-B, § 3º, inciso II e art. 20-E à Lei nº 10.522/2002, ao permitir que a 

Fazenda Nacional torne indisponíveis bens do devedor antes da prévia análise 

do Poder Judiciário, nada mais faz do que utilizar a sanção política como 

forma de exigir o pagamento do título executivo.  

 

Nessa senda, Hugo de Brito Machado28 conceitua sanção política 

como sendo “restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma 

indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo”, tal como previsto no texto le-

gal. 

 

A prática adotada pelo Fisco é reconhecidamente rechaçada pela 

jurisprudência hodierna, a destacar precedente do Min. Celso de Mello, firma-

do no RE 666.405/RS, no qual assinalou que “são exemplos mais comuns de 

sanções políticas a apreensão de mercadorias (...), a inscrição em cadastro de 

inadimplentes com as restrições daí decorrentes”, as quais são “flagrantemente 

inconstitucionais”.  

 

 Da fundamentação desse precedente, resta clara a inconstitucio-

nalidade de ambos os incisos do §3º do art. 20-B da Lei 10.522/2002, os quais 

se amoldam às condutas caracterizadas pelo Relator, Min. Celso de Mello, 

como sanções políticas em direito tributário.  

 

O Pleno desse Supremo Tribunal Federal, analisando a constitu-

cionalidade de normas que exigiam que o contribuinte não tivesse débitos em 

aberto para poder receber os valores expressos em precatórios judiciais, com 

base na desproporcionalidade, concluiu pela inconstitucionalidade da norma. 

O raciocínio desenvolvido no julgamento da ADI nº 3.453-7 aplica-se inte-

gralmente ao caso presente, sendo precisas as palavras que lá foram cunhadas 

pelo Ministro Cezar Peluso: 

                                                           
28 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no Direito Tributário. In: Revista Dialética de Direi-

to Tributário, n. 30, p. 46, 1998. 
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“Finalmente, a norma desarrazoada do ponto de vista prático. Por 

quê? Porque todos conhecemos, isso é fato público e notório, que a 

obtenção de certidão negativa, não em todas as esferas, mas, sem 

dúvida nenhuma, em algumas delas, e a norma não abre nenhuma 

exceção, abrange todas, há dificuldades de ordem prática em obter 

a certidão. (...) 

 

Eventual certidão erigiria, quando positiva, mera presunção de dí-

vida, se estivesse inscrita. Ora, uma vez inscrita a dívida, a obri-

gação do órgão público é promover imediatamente a execução 

fiscal. E está aí o modo adequado até para paralisar a cobrança 

do crédito do precatório, bastando ao órgão público que promova 

a penhora desse mesmo crédito. É, muito simples, inscrita a dívi-

da, executa e penhora o crédito, não havendo necessidade doutro 

expediente. O que demonstra, mais uma vez a meu juízo, que tem 

toda razão a eminente Ministra-Relatora e os demais Ministros que 

a acompanharam, em não deixarem de ver aqui ofensa a múltiplas 

normas e princípios constitucionais.” 

 

Também nesse prisma manifestou-se o Ministro Celso de Mello 

no julgamento do RE nº 402.769/RS, como se nota de sua ementa: 

 
“SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INAD-

MISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLI-

CO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO 

ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE 

INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 

E 547 DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS 

EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM 

SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM 

JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PAS-

SIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECO-

NÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBI-

TRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO 

AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA 

AO "SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW". IMPOSSIBI-

LIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE 

MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 - RTJ 

173/807-808 - RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR - QUE 
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ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEX-

TO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CON-

TRIBUINTE - "NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PO-

DER DE DESTRUIR" (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 

34/132). A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRA-

DUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROME-

TER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE 

INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTE-

LAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO "ESTATUTO 

CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE". DOUTRINA. 

PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECI-

DO E PROVIDO” 

 

Conclui-se, por tudo quanto foi dito, que a norma decorrente do 

art. 20-B, § 3º, inciso II e art. 20-E à Lei nº 10.522/2002, com a redação que 

lhe foi conferida pelo art. 25 da Lei nº 13.606/2018, fere de morte o princípio 

da livre iniciativa, dado o seu caráter inegável de sanção política, ficando pa-

tente a incompatibilidade desses dispositivos com a atual ordem constitucio-

nal, motivo pelo qual há de ser declarada a sua inconstitucionalidade. 

 

5 – DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR: 

 

Em razão da relevância temática, requer este Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil seja concedida medida cautelar, pois se 

encontram presentes os pressupostos autorizadores constantes nos arts. 10 e 

11, da Lei 9.868/1999. 

 

O fumus boni iuris foi exaustivamente demonstrado no bojo des-

ta peça, uma vez que se mostra evidente a violação aos princípios do devido 

processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório (art. 5º, LV da CF); da 

ampla defesa (art. 5º, LV da CF); da imparcialidade (art. 37, da CF); da livre 

iniciativa (art. 170, V, ambos da CF); da propriedade privada e sua função so-

cial (art. 170, II e III, da CF); e ao art. 146, III, da CF. 

 

Por sua vez, o periculum in mora também está presente no caso 

em comento. Destaca-se a urgência na concessão da medida liminar, sobretudo 

em razão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ter editado a Portaria nº 

33, de 8 de fevereiro de 2018 (doc. anexo), que deu fiel cumprimento ao dis-

posto nos artigos inconstitucionais, ora impugnados. 
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A referida regulamentação entrará em vigor após 120 dias de sua 

publicação, que se deu em 09/02/2018. Assim, os contribuintes estão na imi-

nência de sofrer restrições ilegais e inconstitucionais ao seu direito de proprie-

dade, bem como terem seus nomes incluídos em cadastros de inadimplentes 

resultando na negativa de créditos para aquisição de bens indispensáveis à 

subsistência. 

 

Dessa forma, a morosidade do julgamento desta ação implicará 

na violação de princípios fundamentais basilares do cidadão, os quais não são 

passíveis de reparação. A medida unilateral fazendária mostra-se danosa e cer-

tamente compromete a higidez financeira do contribuinte-consumidor. 

 

Devido à urgência qualificada, especialmente pelo risco de res-

trição indevida dos bens, enseja-se a imediata apreciação e concessão da me-

dida cautelar ad referendum do Plenário, na trilha de precedentes dessa egré-

gia Suprema Corte, dos quais cita-se a ADI 437-9, verbis: 

 

“No que respeita ao “periculum in mora”, é orientação desta 

corte que, em se tratando de pagamento de servidores, com 

base em norma que possa ser tida como inconstitucional, deve 

o pagamento ser suspenso, pelo risco da difícil recuperação, 

por parte da fazenda, de um eventual dano decorrente do pa-

gamento a servidores, por tempo que normalmente se faz lon-

go, até o julgamento final de ação, de quantias indevidas. 

Dentro dessa compreensão global da matéria, acompanho o 

eminente relator. Defiro também a medida liminar.” (JSTF – 

Lex – 177/23) 

 

Por todo o exposto, demonstrada a presença dos requisitos auto-

rizadores, a concessão da medida liminar é medida que se impõe.  

 

6 - DOS PEDIDOS: 

 

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil requer: 
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a) seja admitida e conhecida a presente Ação Direta de In-

constitucionalidade, considerando a violação a princípios e dispositivos da 

Constituição Federal; 

 

b) a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia 

do artigo 25, da Lei n. 13.606/2018 na parte em que inseriu os artigos 20- B, 

§3º, incisos I e II e 20-E na Lei n. 10.522/2002 e, por arrastamento, dos arts. 6º 

a 10 e 21 a 32, da Portaria n. 33/2018 da PGFN, que regulamenta o referido 

art. 20-B, até o julgamento de mérito, haja vista a afronta às normas constitu-

cionais; 

 

c) a notificação da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, da 

CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, por intermédio 

de seus Presidentes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o 

pedido de concessão de medida cautelar, (art. 10 da Lei n. 9.868/99), bem co-

mo sua notificação para se manifestarem sobre o mérito da presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 

9.868/99; 

 

e) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para 

se manifestar sobre a presente ação, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e 

da exigência constitucional do Art. 103, § 3º; 

 

f) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República 

para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Constituição Fe-

deral; 

 

g) ao final, a procedência do pedido de mérito, declarando-se 

a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei n. 13.606/2018, na parte em que 

acrescentou os artigos 20- B, §3º, incisos I e II e 20-E na Lei n. 10.522/2002 e, 

por arrastamento, dos arts. 6º a 10 e 21 a 32, da Portaria n. 33/2018 da PGFN, 

que regulamenta o referido art. 20-B, ante a violação aos princípios do devido 

processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório (art. 5º, LV da CF); da 

ampla defesa (art. 5º, LV da CF); da imparcialidade (art. 37, da CF); da livre 

iniciativa (art. 170, V, ambos da CF); da propriedade privada e sua função so-

cial (art. 170, II e III, da CF); e ao art. 146, III, da CF. 
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Caso seja necessário, requer seja deferida a produção de provas 

(art 20, § 1º, da Lei nº 9.868/99). 

 

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de 

aferi-lo. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

Brasília/DF, 27 de março de 2018. 

 

 

Claudio Pacheco Prates Lamachia 

Presidente do Conselho Federal da OAB 

OAB/RS 22.356 

 

 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho 

Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais 

OAB/DF 18.958 

 

 

Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara 

Procurador Tributário Especial do Conselho Federal da OAB 

 

 

Breno Dias de Paula 

Presidente da Comissão Especial de Direito Tributário 

 

 

Manoel Carlos de Almeida Neto 

Membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais  

 

 

 

Lizandra Nascimento Vicente  Guilherme Del Negro B. Freitas 
            OAB/DF 39.992                 OAB/DF 48.893 
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