
 

 
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2018.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 012/2018. 
Assunto: FIRJAN atuará para derrubar lei que torna indisponíveis bens sem autorização 
judicial. 

Prezado Associado, 

Transcrevemos abaixo, matéria extraída do Informe do Associado do Sistema FIRJAN: 

“Sistema FIRJAN estuda solicitar à Confederação Nacional da Indústria (CNI) o ajuizamento de 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Lei nº 13.606/2018, que prevê a 
indisponibilidade de bens de contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa da União sem a 
necessidade de autorização judicial. Por ser uma entidade de âmbito nacional, apenas a CNI 
poderia levar a questão diretamente ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
A medida dá poderes à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para tornar 
indisponíveis imóveis e veículos, por exemplo, de contribuintes com débitos tributários em 
dívida ativa no âmbito federal. Na prática, o devedor terá cinco dias para quitar o débito depois 
de notificado pelo órgão. Caso contrário, os bens ficarão indisponíveis. 
 
Segundo Sandro Machado dos Reis, consultor Jurídico Tributário da FIRJAN, o bloqueio de 
bens é inconstitucional, por ser definido em âmbito administrativo, sem qualquer participação 
do Poder Judiciário. “Essa medida é extremamente grave e prejudicial ao setor privado, já que 
a empresa poderá sofrer a indisponibilidade de seu patrimônio antes mesmo de se defender 
judicialmente. Não custa ainda lembrar que a União, diante de eventual risco de dilapidação 
patrimonial por parte do contribuinte, já dispõe de ação própria para preservar a garantia do 
crédito tributário, qual seja, a cautelar fiscal, sendo, portanto, no mínimo irrazoável que se 
pretenda fazer valer regra geral sobre a indisponibilidade de bens do contribuinte de forma 
administrativa”, explica o consultor. 
 
Para mais informações, os associados ao Sistema FIRJAN podem entrar em contato com o 
Consultor da Federação pelo e-mail sreis@firjan.com.br  
 
A Lei nº 13.606/2018 foi publicada no último dia 10 no Diário Oficial da União.” 
 
Atenciosamente, 
 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

 
 
Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br 
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