
 
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2018.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 018/2018. 
Assunto: O PSB alega a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 13.606/2018. 

Prezado Associado, 

Transcrevemos abaixo, matéria extraída do Supremo Tribunal Federal: 

“O PSB alega a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 13.606/2018 que trata da 

possibilidade de a Fazenda Pública averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de 
bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tornando-os indisponíveis 
 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5881, 
com pedido de liminar, no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual contesta regra da Lei 
13.606/2018 que trata da possibilidade de a Fazenda Pública averbar a certidão de dívida ativa 
nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tornando-os 
indisponíveis.  
 
A lei instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Pública e, em seu artigo 25, inseriu na 
Lei 10.522/2002 os dispositivos que são objeto da ação. 
 
Na ADI, o partido aponta como inconstitucional e grave o poder indiscriminado conferido à 
Fazenda Pública para, unilateralmente e sem intervenção do Poder Judiciário, bloquear bens 
dos devedores e contribuintes inscritos em dívida ativa federal, em clara violação aos preceitos 
constitucionais da reserva de lei complementar para o estabelecimento de normas sobre 
crédito tributário, do devido processo legal e reserva de jurisdição, do contraditório e ampla 
defesa, do direito de propriedade, da livre iniciativa e da isonomia. “Os dispositivos acrescidos 
pelo artigo 25 da Lei 13.606/2018 abriram a possibilidade de a Fazenda Pública Federal, por 
meio de inequívoca sanção de natureza política, coagir o devedor da União a quitar os seus 
débitos sem sequer ser mais necessária a intervenção do Judiciário pela propositura de 
execução fiscal. Tal inovação, sem sombra de dúvidas, inverteu por completo a lógica do 
sistema de cobrança da dívida ativa federal, obrigando agora o devedor a buscar a Justiça para 
repelir eventuais exageros e ilegalidades”, sustenta o PSB. 
 
O partido pede a concessão de liminar para suspender a eficácia do dispositivo até o 
julgamento do mérito da ADI pelo Plenário do STF, argumentando que a implementação da 
medida, “além de concretizar a outorga de poderes de autotutela ao Estado e de transgredir os 
direitos de propriedade e livre iniciativa, colocará em risco a atividade econômica do País, 
atingindo com maior gravidade os pequenos e médios empreendedores, que, apesar de 
gerarem boa parte dos empregos na economia, têm possibilidades restritas de se defender 
juridicamente contra investidas abusivas do Poder Público”. 
 
Processo relacionado: ADI 5881.” 
 
Atenciosamente, 
 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 
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