
ãoá 09Ícl/̂ î )̂ ^<id(̂ 'S do 9 ^ 'm ó t/

r̂'/òie/Áo Ĉ e«4í<«/

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRI
BUNAL FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA
SIL -  CFOAB, serviço público dotado de personalidade jurídica própria e forma Federa
tiva, regulamentado pela Lei n° 8.906/94, com sede em Brasília/DF, no SAUS, Qd. 05, 
Lote 01, Bloco M, inscrito no CNPJ sob n° 33.205.451/0001-14, endereço eletrônico: 
pc@oab.org.br, vem, por seu Presidente e pelos advogados signatários, com instrumento 
procuratório específico incluso (doc. 01) amparado nos arts. 102, inciso I, alínea “a”, e 
103, inciso VII, da Constituição Federal, bem como no art. 2°, inciso VII da Lei n° 
9.868/99, ajuizar a presente

ACÃO DIRETA DE INCONSfITUCIONALIDADE 
COM PEDIDO DE MEDIDA CA UTELAR

em face (i) do Item 1.9 e de seus Subitens, constantes no Anexo IV, da Lei do Estado do 
Ceará n. 15.838, de 27 de julho de 2015; (ii) por arrastamento, do art. 33 da referida Lei; 
(iii) e, também por arrastamento, do liem 1.9 e de seus Subitens, constantes no .Anexo V, 
e arts. 38' e 44 do Decreto do Estado do Ceará n. 31.859, de 20 de dezembro de 2015; 
pedidos esses orientados pelos seguintes fundamentos;

Alt. 38 com a redação dada pelo Decreto n. 32.099. de 29 de dezembro de 2016, do Ceará.
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I -  DO OBJETO DA PRESENTE ACÀO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI- 
DADE

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto a análise, 
por parte dessa Suprema Corte, da higidez da ‘Yaxa de fiscalização e prestação de serviço 
público", prevista na Lei do Estado do Ceará n. 15.838, de 27 de julho de 2015, e regula
mentada pelo Decreto do Estado do Ceará n. 31.859, de 29 de dezembro de 2015, no to
cante ao processo administrativo fiscal (Item 1.9 e Subitens do Anexo IV da Lei e do 
Anexo V do Decreto, além dos arts. 33 da primeira e 38  ̂e 44 do último).

Os referidos dispositivos contrastam com a garantia do pleno exercício do 
direito de petição, que, por expressa previsão constitucional, deve ser marcada pela gra
tuidade, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório.

No mais, os valores definidos pelo legislador estadual estão em descompas
so com os princípios da proporcionalidade, do não confisco e da proibição da utilização de 
taxa para fins meramente fiscais.

São os excertos das normas impugnadas, na parte necessária para uma per
feita compreensão do objeto da insurgência:

LEIN° 15.838. de 27 de iulho de 2015

Dispõe sobre a taxa de fiscalização e prestação de serviço público.
( . . . )

Art. 1° A Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público tem como fato ge
rador:
I - o exercício regular do poder de polícia;
II - a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
(:■)

Art. 33. O pagamento das taxas de que trata o item 1.9 do anexo IV desta Lei 
não é condição de admissibilidade da impugnação em primeira instância admi
nistrativa e do recurso.
(...)

Art. 37. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, em especial, as Leis 
n°s 11.529, de 30 de dezembro de 1988 e 14.276, de 23 de dezembro de 2008.
(...)

 ̂Alt. 38 com a redação dada pelo Decreto n. 32.099, de 29 de dezembro de 2016, do Ceará.
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ANEXO IV, A QUE SE REFERE A LEI N” 15.838, DE 27 DE JULHO DE
2015

TABELA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
SECRETARIA DA FAZENDA

mkuFiRCM)

1.1 CONCESSÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO 450,00
1.2 A UTORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO FISCAL 
(ECF)
1.3 EMISSÃO DE NOTA FISCAL A VULSA 72,00
1.4 DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE POR 
ITEM/PRODUTO

20,00

1.5 CONSULTA ESCRITA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO E 
APLIÇAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL

150,00

1.6 RETIFICAÇÃO DE DADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS E 
NA ESCRITA FISCAL POR PERÍODO DE APURAÇÃO

20,00

1.7 APROVEITAMENTO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO 450,00
1.8 DOWNLOAD DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS FISCAIS 
ELETRÔNICOS (A CADA 10 DOCUMENTOS REQUERIDOS)

2,00

1.9 JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, QUANDO 
O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.000,00 
(TRÊS MIL) UFIRCES, EM/PARA:
1.9.1 IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMI
NISTRATIVA

350,00

1.9.2 RECURSO ORDINÁRIO PELA CÂMARA DE JULGA
MENTO OU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA CÂ
MARA SUPERIOR

500,00

1.9.3 REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 1000,00
1.9.4 REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA A PEDIDO DO CON
TRIBUINTE

500,00

1.10 REA VALIAÇÃO DOS BENS OU DIREITOS OBJETOS DE 
SUCESSÃO CAUSA MORTIS OU POR DOAÇÃO

150,00

DECRETO N. 31.859. de 29 de dezembro de 2015
Regulamenta a Lei n. 15.838, de 27 de julho de 2015, que dispõe sobre as taxas de 
fiscalização e prestação de serviços públicos.
(...)

Art. 1° As Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos serão cobradas 
e fiscalizadas em conformidade com o disposto neste Decreto.
('...)
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Art. 2° As Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos têm como hipó
teses de incidência:
I -  o exercício regular do poder de polícia;
II-  a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Parágrafo único. As hipóteses de incidência de que trata o caput deste artigo são 
as constantes nos Anexos 1 a Vll deste Decreto.
( . . . )

CAPÍTULO XVlll - DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SER
VIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA (redação dada pelo Decreto

W" 32099 DE 0j/72/207(^
( . . . )

Subseção 1 - Das Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos Cobra
das pelo Contencioso Administrativo Tributário

Art. 38. O CONAT, da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, nos termos do art. 1“ da Lei n" 15.614, de 29 de maio de 2014, 
fica responsável, por meio de sua Secretaria-Geral, pela cobrança das Taxas de 
Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos previstas no item 1.9 do Anexo V 
deste Decreto, mediante formulário denominado "Termo de Notificação", defi
nido em ato normativo específico do Secretário da Fazenda.

§ 1° Não serão cobradas as Taxas de Fiscalização e de Prestação de Serviços 
Públicos referidas no caput deste artigo quando o valor do crédito tributário 
exigido em auto de infração for inferior a:
1-3.000 (três mil) UFIRCEs.
II - 20.000 (vinte mil) UFIRCEs, desde que o sujeito passivo seja Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional nos 
termos da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2‘* A Secretaria-Geral do CONAT, após constatar o não recolhimento da res
pectiva Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público por ocasião da 
apresentação de impugnação, recurso ordinário ou recurso extraordinário ou, 
ainda, quando do pedido de perícia ou diligência, notificará o sujeito passivo pa
ra efetuar o pagamento do tributo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
ciência do Termo de Notificação de que trata o caput deste artigo.

§ 3" Transcorridos 90 (noventa) dias após o prazo previsto no § 2" deste artigo 
sem que o sujeito passivo efetue o pagamento do tributo, o titular do órgão com
petente para a cobrança, no caso de falta de recolhimento, remeterá os autos do 
processo à Célula da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), pa
ra a devida inscrição.
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§ 4“ Na hipótese de o auto de infração ser julgado nulo ou improcedente, ou ter 
sido declarado extinto, o contribuinte poderá requerer a restituição das taxas 
elencadas no item 1.9 do Anexo V deste Decreto, caso tenha efetuado o recolhi
mento.
(...)

Art. 44. O pagamento das taxas de que trata o item 1.9 do Anexo V deste Decreto 
não é condição de admissibilidade da impugnação em primeira instância admi
nistrativa e do recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, bem como não 
obstaculiza a realização de perícia e de diligência a pedido do contribuinte.

ANEXO V(Artigos 37e 38 do Decreto n. 31.859/2015) - TAXA DE FISCALI
ZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DA SECRETARIA DA FA

ZENDA

COEFICIENTE
.m iu F iR c m

1. REQUERER:
1.1 CONCESSÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO
1.2 A UTORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO FISCAL, IN
CLUSIVE ELETRÔNICO
1.3 EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, INCLUSIVE ELE
TRÔNICA

7^00

1.4 DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE (POR ITEM OU 
PRODUTO)

30,00

1.5 CONSULTA ESCRITA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL

150,00

1.6 RETIFICAÇÃO DE DADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS E 
NA ESCRITA FISCAL POR PERÍODO DE APURAÇÃO

20,00

1.7 APROVEITAMENTO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO 4!j^00
1.8 DOWNLOAD DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS FISCAIS 
ELETRÔNICOS (A CADA 10 DOCUMENTOS REQUERIDOS)

^00

1.9 JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, QUANDO 
O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.000,00 
(TRÊS MIL) UFIRCES, EM/PARA:
1.9.1 Impugnação em Primeira Instância Administrativa 350,00
1.9.2 Recurso Ordinário para uma das Câmaras de Julgamento 
ou Recurso Extraordinário para o Conselho Pleno, quando impe
trado pelo Sujeito Passivo

500,00

1.9.3 Realização de perícia a pedido do sujeito passivo, no caso de 
deferimento

1000,00

1.9.4 Realização de diligência a pedido do sujeito passivo, no caso 
de deferimento

500,00

1.10 REA VALIAÇÃO DOS BENS OU DIREITOS OBJETO DE SU
CESSÃO CAUSA MORTIS OU POR DOAÇÃO

150,00
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Conforme abordado adiante, as normas transcritas confrontam diversos pre
ceitos estabelecidos na Constituição Federal, notadamente:

(i) a gratuidade do direito de petição (art. 5°, inciso XXXIV, da CF);

(ii) os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LV, da CF);

(iii) o metaprincípio implícito da proporcionalidade e da razoabilidade;

(iv) a vedação da utilização da taxa para fins meramente fiscais (art. 145, II, 
da CF);

(v) os princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1°, da CF) e do não 
confisco tributário (art. 150, IV, da CF).

Desse modo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como 
legitimado universal para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, no exer
cício de sua competência legal de defensor da cidadania e da Constituição Federal, em 
decorrência do artigo 44, inciso I, da Lei 8.906/94, propõe a presente ação, visando à de
claração de inconstitucionalidade dos dispositivos ora questionados, bem como ao deferi
mento de medida cautelar para a suspensão imediata da cobrança da '‘‘‘taxa de fiscalização 
e prestação de serviço público", nas hipóteses antes especificadas.

II -  DO MÉRITO;

II. I -  DA CONTEXTUALIZACÂO:

A Lei Cearense n. 15.838/2015 criou ‘‘"taxa de fiscalização e prestação de 
serviço público" genérica, com referência, nos Anexos I a VII da Lei, a tabelas nas quais 
constam referências a uma ação do contribuinte ou do ente público, bem como aos valores 
ou às bases de cálculo das taxas.

As disposições sobre processo administrativo fiscal, aqui impugnadas, estão 
contidas no Item 1.9 do Anexo IV, e art. 33 da Lei Estadual, que diz respeito às “taxas” 
cobradas na Secretaria de Fazenda Estadual em sede de “julgamento do contencioso ad
ministrativo fiscal”, bem como no Anexo V e arts. 38  ̂ e 44 do Decreto Cearense n. 
31.859/2015.

Com a redação dada pelo Decreto n. 32.099/2016.
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II.ll -  DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXTENSÃO DA “TAXA DE FIS
CALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO” AO ÂMBITO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL riTEM 1.9 DO ANEXO IV DA LEI 
CEARENSE N. 15.838/2015 E ITEM 1.9 E DE SEUS SUBITENS. CONSTANTES 
NO ANEXO V. DO DECRETO CEARENSE N. 31.859/2015)

A. Da violação do direito de petição e dos princípios da ampla defesa e do contraditório

A Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXIV, ‘a’, estabelece que “íão a 
todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de podeP\

Há, dessarte, expressa previsão constitucional no sentido da imunidade tri
butária do exercício do direito de petição, de modo a excluir o peticionário do polo passi
vo de eventual exação, bem como a inviabilizar a construção de hipótese de incidência em 
contradição com a imunidade. Em termos mais simples e diretos, o direito de petição é 
gratuito, sem jamais impor qualquer ônus para o administrado.

O exercício do direito de petição, originalmente previsto nas Constituições 
Francesas da Revolução como o direito a formular um pedido à autoridade pública e dela 
obter resposta'*, contou com importante reforço ao longo do avanço do constitucionalismo.

Acompanhando o desenvolvimento do direito administrativo e a gradual 
consolidação da ideia de um poder-dever administrativo, o direito de petição ganhou di
mensão prestacional, passando a incorporar também a ideia de que a autoridade pública 
teria não apenas a obrigação de manifestar-se, como também o dever de agir diante de 
omissões ou ações ilegais.

Atualmente, o direito de petição envolve a atuação individual ou coletiva 
para exigir a cessação de uma ilegalidade ou a adoção de medidas tendentes à efetivação 
de um direito, no âmbito administrativo, seja na esfera contenciosa, seja na não- 
contenciosa. Pode ser exercido tanto em conjunturas pouco estruturadas, por meio do en- 
dereçamento de simples comunicação à autoridade administrativa, como também no con
texto de mecanismos complexos, como os processos administrativos previdenciário e fis
cal, os quais contam com regulação legal própria.

Irrefragável, assim, que a disciplina do processo administrativo se enquadra 
no marco e nos limites da tutela do direito de petição.

" SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 2>T ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 446.
1
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Esse egrégio STF, aliás, já  adotou o referido entendimento em diversas 
oportunidades, estendendo a gratuidade também ao âmbito recursal. Vejamos, pois, as 
manifestações dos Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa no âmbito do RE 389.383 
(Rei. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007):

Acrescento que o pleito administrativo está inserido no gênero “direito de peti
ção ” e este, consoante dispõe o inciso XXXIV do artigo 5° da Constituição Fe
deral, é assegurado independentemente do pagamento de taxas. Trata-se aqui 
de algo que pode inviabilizar até mesmo o direito de defesa, compelindo o inte
ressado a prática incongruente, ou seja, a de depositar, ainda que parcialmen
te, o que entende como indevido.
[ . . . ]

Situados no âmbito dos direitos fundamentais, os recursos administrativos go
zam entre nós de dupla proteção constitucional, a saber: art. 5° incisos XXXIV 
(direito de petição independentemente do pagamento de taxas) e LV (contradi
tório).

A dimensão do contraditório foi bem compreendida pelo ministro Carlos Vello- 
so no julgamento da ADI 1.049, quando S.Exa. afirmou:

"Condicionar o seguimento do recurso administrativo ao depósito do 
quantum discutido, atualizado monetariamente, é estabelecer óbice ao 
direito de defesa, o que é  repelido pelo d u e  PROCESS OF l a w  consa
grado na Constituição, assegurador do direito de defesa com os meios 
e recursos a ela inerentes."

Quanto ao direito de petição, são percucientes as observações de Maria Sylvia 
Zanella di Pietro:

"Como a Constituição assegura o direito de petição independente
mente do pagamento de taxas, não têm mais fundamento as normas 
legais que exigiam a chamada 'garantia de instância' para interposi- 
ção de recursos administrativos, ou seja, o depósito de quantias em 
dinheiro como condição para decisão do recurso."

À observação de que esse Colendo Tribunal rechaça o pagamento de taxas 
para a interposição de recursos administrativos, verifica-se a patente inconstitucionalidade 
da norma sob análise.

A tutela constitucional do direito de petição prolonga-se no tempo, não se 
esgotando no momento em que a autoridade pública presta sua primeira resposta. Ela, in
clusive, autoriza o administrado a buscar a reconsideração ou o pronunciamento do supe
rior hierárquico -  a fase recursal.
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Em outros termos, tem-se que “o recurso administrativo é um desdobra
mento do direito de petição, razão pela qual a ele deve ser assegurada a garantia prevista 
no art. 5° XXXIV, da Constituição FederaC (AI 428.249-AgR, Rei. Min. Roberto Barro
so, Primeira Turma, DJ 19.5.2014).

Com isso, a incidência de taxa nas hipóteses previstas pelo Item 1.9 do 
Anexo IV da Lei Cearense n. 15.838/2015, reproduzidas pelo Item 1.9 do Anexo V do 
Decreto Cearense n. 31.859/2015, configura violação ao direito de petição, cuja tutela 
constitucional está marcada pela garantia instrumental da gratuidade.

De mais a mais, é possível constatar, in casu, a vulneração dos princípios da 
ampla defesa e do contraditório, os quais, na hialina dicção do art. 5°, inciso LV, da Cons
tituição Federal, também são assegurados no âmbito do processo administrativo.

A imposição de taxa recursal, mesmo que recolhida apenas depois da supos
ta “prestação do serviço”, restringe a possibilidade de atuação do administrado nos limites 
de sua capacidade contributiva, segundo uma lógica obtusa de que “somente se defende 
quem pode pagar”. Com isso, resulta infirmado o próprio núcleo do direito de petição, 
pois suprimido na prática o direito de recorrer ou de impugnar.

Muito embora o art. 33 da Lei Cearense n. 15.838/2015^ e o art. 44 do De
creto Cearense n. 31.859/2015^ afirmem que o recolhimento da taxa não é condição de 
admissibilidade recursal, tem-se que tal fato não descaracteriza as violações aos princípios 
da ampla defesa e do contraditório ou à gratuidade do direito de petição.

Em primeiro lugar, é evidente que a cobrança, seja antes, seja depois, é con
trária à previsão constitucional da gratuidade do direito de petição. Afinal, trata-se de ga
rantia instrumental instituída pelo Constituinte sem exceções ou mitigações.

Em segundo lugar, também remanesce a violação à ampla defesa e ao con
traditório. Por mais que os referidos dispositivos permitam à parte não adiantar os custos 
recursais, ela terá a obrigação de fazê-lo em momento posterior. Desse modo, um contri
buinte que já ante veja o fato de muito provavelmente não ter condições de arcar com os 
elevados valores instituídos pelo ato normativo impugnado, dificilmente se arriscará a 
manejar o recurso. Diferem-se os custos, mas eles são facilmente antevistos pelo contribu
inte, de maneira a afetar sua conduta antes mesmo de serem cobrados.

 ̂ Art. 33. O pagamento das taxas de que trata o item 1.9 do anexo IV desta Lei não é condição de 
admissibilidade da impugnação em primeira instância administrativa e do recurso.
® Art. 44. O pagamento das taxas de que trata o item 1.9 do Anexo V deste Decreto não é condição de 
admissibilidade da impugnação em primeira instância administrativa e do recurso voluntário ao Conselho de 
Contribuintes, bem como não obstaculiza a realização de perícia e de diligência a pedido do contribuinte.
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Por fim, é essencial assegurar a plenitude da ampla defesa e a efetividade do 
contraditório no âmbito do processo administrativo fiscal. Isso porque ele é o principal 
instrumento fazendário por meio do qual se dá a própria constituição ou dispensa do crédi
to tributário.

Para que tenha seu direito a uma justa exação plenamente assegurado, direi
to esse cujas restrições podem ter até mesmo reflexos sobre a esfera penal, o contribuinte 
deve contar com condições efetivas de defender-se, as quais são embaraçadas pelo ato 
normativo impugnado.

O “Contencioso Administrativo Tributário” é o órgão da Administração Pú
blica que tem competência para apreciar litígios entre a administração pública e os admi
nistrados quando o objeto litigioso é o tributo. No Estado do Ceará, tal atividade de juris
dição administrativa é exercida pelo Contencioso Administrativo Tributário do Estado do 
Ceará - CONAT/CE, órgão colegiado e de formação paritária que integra a estrutura da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, regulado pela Lei n. 15.614/2014.

Com relação aos custos do processo, a própria Lei Estadual n. 15.614/2014 
prevê que o Processo Administrativo Tributário em tramitação no CONAT será gratuito e 
não dependerá de qualquer garantia (art.47, §1°) .̂

A Lei Estadual n. 15.838/2015, portanto, demonstra apenas a ânsia arreca- 
datória do Estado do Ceará, em violação das garantias constitucionais dos contribuintes, 
pilares do Estado Democrático de Direito; do direito de acesso à justiça via processo ad
ministrativo tributário; do direito de petição contra ilegalidades cometidas pelo Poder Pú
blico; do devido processo legal; da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5°, 
XXXIV, XXXV, LIV e LV, da CF/88.

À luz dessas considerações, evidencia-se o descompasso dos dispositivos 
impugnados com os princípios da ampla defesa e do contraditório e com o direito de peti
ção, razão pela qual mostra-se imperiosa sua extirpação do ordenamento jurídico.

B. Da criação de espécie tributária sem correspondência com a previsão constitucional e 
da vedação da utilização da taxa para fins meramente fiscais

No escólio da doutrina, as taxas ostentam natureza tributária e encontram-se 
abrangidas pela espécie dos tributos ditos vinculados, de sorte que o produto da sua arre-

’ Art. 47. (...)
§ 1° Os processos admin istrativo-tributários no CONAT são gratuitos e não dependem de garantia de qualquer 
espécie.
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cadação, nos termos do texto constitucional, tem por fundamento de validade o custeio; (i) 
do exercício do poder de polícia; ou (ii) dos serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Nesse passo, o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, estabelece:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ins
tituir os seguintes tributos: (...)
II -  taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contri
buinte ou postos à sua disposição:

A “taxa de fiscalização e prestação de serviço público'', criada pelo legisla
dor estadual, limitou-se a repetir no art. 1° da Lei Estadual n. 15.838/2015 o comando 
constitucional para a previsão de sua hipótese de incidência, o que pareceria sugerir sua 
subsunção à espécie tributária em comento.

Contudo, referida taxa, no que concerne ao contencioso administrativo tri
butário, não se presta à remuneração de serviços públicos prestados ou disponibilizados, 
mas funciona na prática apenas como mecanismo com efeitos arrecadatórios, ao arrepio 
da Constituição Federal.

Em primeiro lugar, o legislador estadual não poderia criar espécie arrecada- 
tória para a hipótese em questão, uma vez que o Poder Público apenas pode exigir con- 
traprestacão sobre as atividades sujeitas a cobrança, o que não é o caso da atuação 
na seara do processo administrativo, por forca do art. 5°. XXXIV. da CF.

Em segundo lugar, o Decreto Cearense n. 31.859/2015, ao regular a cobran
ça da '"taxa de fiscalização e prestação de serviço público", deixou em evidência que a
espécie em questão não se amolda na prática à definição constitucional de taxa, pois 
tampouco almeja à remuneração de um serviço público divisível.

Não se pode conceber, em nenhuma hipótese, que o cidadão financie a auto- 
tutela da Administração Tributária na constituição de seus créditos tributários.

Os julgamentos administrativos fiscais não constituem serviços prestados ao 
contribuinte, pois a Fazenda Pública, tanto quanto o particular, tem interesse nos julga
mentos que integram o lançamento tributário. Afinal, o processo administrativo fiscal é 
procedimento-meio para a formação dos títulos fiscais fazendários.

Em se tratando o processo administrativo fiscal de um mecanismo dialético 
para a configuração do crédito/débito fiscal, sequer em hipótese é o contribuinte propria-
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mente um sujeito passivo viável. A suposta "taxa”, a toda evidência, assume feição mera
mente arrecadatória.

Outro fato a demonstrar que a espécie impugnada não se amolda à definição 
de taxa é que o Decreto n. 31.859/2015, em seu artigo 38, §4°,  ̂ com redação dada pelo 
Decreto n. 32.099/2016, consigna a possibilidade de restituição das taxas ao contribuinte 
no caso de improcedência do auto de infração. Além de ter criado uma “taxa”, o legislador 
estadual o fez de maneira incompatível com a suposta espécie tributária.

Tudo isso demonstra que a intenção do legislador não era o custeio de ativi
dade estatal específica e divisível, mas apenas a utilização da espécie com fins arrecadató- 
rios, servindo também à finalidade extrafiscal de desestimular a interposição de recursos 
administrativos -  o que, como vimos, configura violação ao direito de petição, bem como 
à ampla defesa e ao contraditório.

Muito embora não se trate propriamente de forma de depósito recursal, a 
espécie híbrida e sui generis criada pelo legislador estadual parece esbarrar também nos 
óbices previstos na Súmula Vinculante n. 21, assim redigida:

Súmula Vinculante n. 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou ar-
rolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.

Explicamo-nos melhor.

O fundamento da previsão sumular, que estende a referência constitucional 
a “taxa” de modo a contemplar também “depósito ou arrolamento prévios”, é assegurar 
máxima efetividade ao comando constitucional inscrito no art. 5°, inciso XXXIV. Qual
quer tributo ou qualquer custo financeiro que destoe da gratuidade do direito de petição 
não pode ser exigido em sede de recurso administrativo, sei a sob a forma de taxa, seja 
sob outra modalidade.

® Art. 38. O CONAT, da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, nos termos do 
art. 1° da Lei n° 15.614, de 29 de maio de 2014, fica responsável, por meio de sua Secretaria-Geral, pela 
cobrança das Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos previstas no item 1.9 do Anexo V deste 
Decreto, mediante formulário denominado "Termo de Notificação", definido em ato normativo específico do 
Secretário da Fazenda. (...)
§ 4° Na hipótese de o auto de infração ser julgado nulo ou improcedente, ou ter sido declarado extinto, o 
contribuinte poderá requerer a restituição das taxas elencadas no item 1.9 do Anexo V deste Decreto, caso tenha 
efetuado o recolhimento
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No caso concreto, a previsão de uma espécie híbrida, ao arrepio da lei e da 
Constituição, sob a roupagem de taxa, não exime o legislador estadual da ofensa ao direito 
de petição ou às garantias da ampla defesa e do contraditório.

Um exame do precedente representativo que fundamentou a redação da 
Súmula Vinculante n. 21 confirma o entendimento aqui esposado. Vejamos:

A exisência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como 
condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo 
sério (e intransponível, vara consideráveis parcelas da população) ao exer
cício do direito de petição (CF. art. 5° XXXIV). além de caracterizar ofen
sa ao princípio do contraditório (CF. art. 5°, LV). A exisência de depósito 
ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na prática, em 
determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo- 
se. assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade. Ação dire
ta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da 
MP 1699-41 - posteriormente convertida na Lei 70.235/72." (ADI 1976, 
Rei. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, D J 18.5.2007) (grifos nossos)

A criação de “taxas processuais administrativas” como a presente, infeliz
mente, é prática que tem sido adotada de forma reiterada em múltiplas unidades da fede
ração, constituindo conduta atentatória ao direito de defesa e subterfúgio inconstitucional 
para o aumento da arrecadação, fato esse que deve ser combatido e recriminado.

A “taxa” imposta sobre o processo administrativo fiscal cearense esbarra em 
tripla inconstitucionalidade. Como já explicado, não apenas o legislador pretendeu criar 
taxa quando não poderia fazê-lo, como também criou taxa com finalidade meramente ar- 
recadatória, sem correspondência com o serviço público divisível a ser remunerado. E, no 
fim das contas, como veremos em seguida, ainda estabeleceu espécie tributária com valo
res amplamente desproporcionais e até mesmo confiscatórios.

Diante de tais argumentos, a pronúncia desse Tribunal no sentido da incons
titucionalidade da exação será medida de grande utilidade não apenas para os contribuin
tes cearenses, como também para administrados em todos os níveis e esferas da adminis
tração, que sofrem com a criação arbitrária e abusiva de mecanismos arrecadatórios em 
processos administrativos fiscais, ao anepio da Constituição Federal.

C. Da violação dos princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não 
confisco tributário

As referidas taxas estaduais, em função de seu valor e de sua “hipótese de 
incidência”, violam os princípios da proporcionalidade e do não confisco tributário.
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A proporcionalidade, princípio implícito da administração pública para mui
tos doutrinadores, está prevista expressamente no art. 2°, parágrafo único, VI, da Lei Fe
deral n. 9.784/99, o qual determina ao administrador: a) adequação entre fins e meios; e b) 
proibição de estabelecer obrigações, restrições e sanções superiores ao estritamente neces
sário.

O tema da proporcionalidade administrativa é conhecido por essa Suprema 
Corte, tendo sido alvo de análise, dentre outras oportunidades, no pedido cautelar da ADI 
2551 (Rei. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.4.2006), prevalecendo o entendi
mento pela suspensão da cobrança da taxa de expediente do Estado de Minas Gerais para 
atos relacionados ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres -  DPVAT, conforme trecho extraído do voto do Min. Celso de Mello:

Em suma: a prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo 
reconhece ao estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) 
direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribu
inte. E que este dispõe, nos termos da própria Carta política, de um sistema de 
proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo po
der tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas 
normativos editados pelo Estado.

A exação imposta pelo legislador estadual não se conforma aos ditames da 
proporcionalidade.

Comecemos por comprovar os efeitos práticos da “taxa de fiscalização e 
prestação de serviço públicó'\ cujos valores estão vinculados à Unidade Fiscal Estadual 
(UFIRCE), fixada anualmente pela Secretaria da Fazenda do Ceará.

Atualmente, nos termos da Instrução Normativa SEFAZ n. 60/2018^, a 
UFIRCE está fixada no valor de R$ 4,26072.

Feita a conversão, pode-se notar o desmoderado vulto das taxas constantes 
no item 1.9 do Anexo IV da Lei n. 15.838/2015 e no Anexo V do Decreto n. 31.859/2015, 
ora impugnados:

• Impugnação em primeira instância -  350 UFIRCE = R$ 1.491,25
• Recurso ordinário e extraordinário -  500 UFIRCE = R$ 2.130,36
• Realização de perícia -  1.000 UFIRCE -  R$ 4.260,72
• Realização de diligência = 500 UFIRCE -  R$ 2.130,36

® Disponível em: <https://www.iusbrasil.com.br/diarios/222121915/doece-14-12-2018-pg-27> Acesso em 
28/03/2019.
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Dessarte, na hipótese de o contribuinte querer impugnar o recurso em duas 
instâncias, prática usual e corriqueira no contencioso administrativo fiscal, tem-se que 
deverá despender R$ 3.621,61 apenas a título de “taxa de fiscalização e prestação de ser
viço público''. Caso o faça em três instâncias, arcará, ao final, com exorbitantes R$
5.751.97.

Tais somas, não são, nem sequer por hipótese, proporcionais ou razoáveis. 
Apenas a título de exemplo, para protocolar uma simples impugnação o contribuinte cea
rense tem de arcar com taxa que supera em mais de três vezes o valor das custas processu
ais mais elevadas desse egrégio Supremo Tribunal Federal, cobradas em determinados 
feitos de competência originária.

Desse modo, ainda que se considere que a criação do tributo em questão é 
lícita -  o que se cogita apenas como hipótese - ,  é evidente a desproporcionalidade entre o 
montante definido pelo legislador e o “valor da atividade estatal deferida diretamente ao 
contribuinte” (ADI 948, Rei. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 17.03.2000).

Diante da fixação dos valores para além de qualquer referencial minima
mente aceitável, salta aos olhos a confirmação de que a assim chamada “roxa de fiscaliza
ção e prestação de serviço público" possui finalidade meramente arrecadatória.

Basta o crédito tributário ser superior a 3.000 (três mil) UFIRCE para que as 
taxas possam ser cobradas em seu valor máximo, independentemente da complexidade do 
feito. A desproporcionalidade e a arbitrariedade do critério também são evidentes pois 
igualados todos os julgamentos e todos os contribuintes, sem considerar, por exem
plo, se a autuação decorre de uma falta de recolhimento (obrigação principal) ou de 
um descumprimento de obrigação acessória (não emitir notas fiscais, equívocos em 
declaração, etc).

É manifesto, desse modo, que, como taxa, a lei em questão viola o artigo 
145, II, da Constituição, pois a determinação de que “em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisí
veis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição” exige não apenas a indicação 
de um fato gerador compatível, mas também que seja estabelecido um critério de quantifi
cação que vincule o valor da taxa com aquele da utilização do serviço.

Ao assim proceder, como corolário lógico da ausência de critério proporci
onal para a quantificação da taxa criada para a remuneração dos supostos serviços públi
cos prestados ao contribuinte, a Lei atacada afronta o princípio da capacidade contributi- 
va, já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal como passível de aplicação às taxas 
(RE 177.835, Rei. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 25.5.2001), o que impediría 
estabelecer um valor uniforme para o serviço sem considerar a complexidade dos créditos
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tributários que estarão sendo objeto de apreciação pelo Contencioso Administrativo Tribu
tário.

Mas não é só isso. Ao exigir a taxa sem a observância do princípio da capa
cidade contributiva, o legislador acabou por conferir-lhe efeito confiscatório, o que é ve
dado pela Carta Magna em seu artigo 150, IV.

Tal ilação é simples: a partir do momento em que o legislador prevê a co
brança de exação sem que o contribuinte possua riqueza condizente com o que lhe é exi
gido (capacidade contributiva), acabará podendo obrigá-lo a se desfazer de seu patrimônio 
para honrá-la (confisco tributário).

A título de exemplo, quando o contribuinte tenha crédito próximo a 3.000 
(três mil) UFIRCE e necessite de uma análise pericial e de uma diligência e apresente dois 
recursos, terá de arcar com taxas de 2.350 (duas mil oitocentas e cinquenta) UFIRCE, 
montante praticamente equivalente ao que poderá fazer jus.

Desse modo, cristalina também a violação ao princípio do não confisco tri
butário, uma vez que os valores das taxas se afiguram proibitivos em relação à base de 
cálculo, podendo afetar determinantemente o patrimônio do contribuinte.

Não pode o Estado do Ceará repassar o ônus de manutenção do aparato 
executivo ao jurisdicionado mediante a exigência de pagamento de “taxas” extremamente 
onerosas, que não atendam à proporcionalidade com o custo do serviço hipoteticamente 
prestado, mormente como forma oblíqua para trazer recursos visando a uma “complemen- 
tação” do orçamento estadual.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Carlos Alberto De Moraes Ramos
Filho:

“(,..)a base de cálculo de uma taxa, por sua própria natureza, tem de ser con
soante ao aspecto material próprio da sua hipótese de incidência ('prestação de 
serviço público ou exercício do poder de polícia), devendo, pois consistir numa 
referência ou um padrão para a aferição do custo do serviço ou do poder de 
polícia. ” (RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. As taxas no direito tri
butário brasileiro. RTFP 55/54, abr/04) -  (grifo nosso)

O dever de observância entre a correspondência dos valores cobrados e a 
atividade estatal prestada é reiterado por esse Supremo Tribunal Federal, conforme se evi
dencia de sua jurisprudência sobre custas e taxas judiciárias:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 7.603, DE
27.12.2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS E EMO
LUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5°, XXXV, LXXIV, 7°, 
IV, 22, L 145, IIE  § 2° E 154,1, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A 
jurisprudência desta Corte vem admitindo o cálculo das custas judiciais com 
base no valor da causa, desde que mantida razoável correlação com o custo 
da atividade prestada. Precedentes: ADI 948, Francisco Rezek, DJ 17.03.2000, 
ADI 1.926-MC, Sepúlveda Pertence, DJ 10.09.1999, ADI 1.651-MC, Rei. Min. 
Sydney Sanches, DJ 11.09.98 e a ADI 1.889-MC, Rei. Min. Nelson Jobim, DJ
14.11.2002.
(ADI 2655, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
09/10/2003, DJ 26-03-2004 PP-00005 EMENT VOL-02145-01 PP-00072 RTJ 
VOL-00191-03 PP-00863) (grifo nosso)

EMENTA: - CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA e CUS
TAS: NATUREZA JURÍDICA. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS: ESTADO DE 
MINAS GERAIS. Necessidade da existência de limite que estabeleça a equiva
lência entre o valor da taxa e o custo real dos serviços, ou do proveito do con
tribuinte. Valores excessivos: possibilidade de inviabilizacão do acesso de 
muitos à Justiça, com ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle ju
dicial de lesão ou ameaça a direito: C.F., art. 5". XXXV. V. - Cautelar deferi- 
da.
(ADIN (MC) n° 1.772/MG (julgada em 15.4.1998; DJ de 8.9.2000), Plenário 
do STF, na Relataria Min. CARLOS VELLOSO. (grifo nosso)

À evidência de que os atos normativos sob análise praticam valores incon
gruentes com a atividade prestada, tem-se a desproporcionalidade da exação, bem como a 
clareza do efeito meramente arrecadatório da “taxa” e a possível intenção confiscatória, 
condições incompatíveis com os ditames constitucionais.

Por todo o exposto, pugna-se pela declaração da inconstitucionalidade do 
Item 1.9 e de seus subitens, constantes no Anexo IV da Lei n. 15.838/2015 do Ceará e, por 
arrastamento, do Item 1.9 e de seus subitens, constantes no Anexo V do Decreto n. 
31.859/2015 do referido Estado em razão da violação a princípios caros ao Estado Demo
crático de Direito.

Também se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento 
do art. 33 da Lei Estadual n. 15.838/2015 e dos arts. 38*® e 44 do Decreto n. 31.859/2015, 
os quais não mais se sustentam autonomamente após a extirpação do Item 1.9 e Subitens 
dos Anexos antes referidos, uma vez que apenas disciplinam questões referentes ao reco
lhimento das taxas em questão.

' Com redação dada pelo Decreto n. 32.099/2016.
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III -  DA INEXISTÊNCIA DE EFEITOS REPRISTINATÓRIOS

A declaração de inconstitucionalidade do Item 1.9 e Subitens do Anexo IV 
da Lei n. 15.838/2015 do Estado do Ceará não surtirá efeitos repristinatórios. Isso porque:

(i) o art. 37 da referida lei faz menção expressa à revogação da Lei Es
tadual n. 11.529/1988, responsável por instituir a Taxa de Fiscaliza
ção e Prestação de Serviço Público na vigência da CF/88;

(ii) a Lei Estadual n. 15.614/2014, em seu art. 47, §1°, prevê expressa
mente que “o5 processos administrativo-tributários no CONAT são 
gratuitos e não dependem de garantia de qualquer espécie", o que 
revoga quaisquer dispositivos anteriores em sentido contrário.

IV -  DA MEDIDA CAUTELAR

Estão presentes todos os pressupostos autorizadores da concessão de medi
da cautelar, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo a justificar a sus
pensão imediata da aplicabilidade dos referidos dispositivos como medida imprescindível 
a evitar danos irreparáveis aos jurisdicionados cearenses.

Conforme preconizado no art. 10 da Lei n. 9.868/99, é possível a concessão 
de medida liminar quando evidenciados o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem 
como diante da irreparabilidade de danos.

No caso em apreço, o periculum in mora mostra-se presente face à evidên
cia da violação dos princípios da proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório. 
Os contribuintes cearenses, obrigados a arcar com pesado gravame na seara do processo 
administrativo fiscal, veem-se em situação de grande dificuldade para contestar lançamen
tos inadequados ou para demandar a reapreciação de seus créditos.

Ademais, a exorbitância dos valores cobrados a título de "'taxa de fiscaliza
ção e prestação de serviço público", sem qualquer suporte na realidade, reforça a configu
ração do periculum in mora.

De outra feita, mostra-se configurado o fumus boni iuris em função da evi
dente verossimilhança das alegações de mérito. A cristalina previsão constitucional que 
proíbe a cobrança de taxa na hipótese (art. 5°, inciso XXXIV, da CF) já configura funda
mento suficiente para tal conclusão.

Ademais, a legislação guerreada desnatura a proteção constitucional dada 
aos contribuintes. É dizer, viola os princípios constitucionais da proporcionalidade dos
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atos administrativos, da capacidade contributiva, do não confisco, do acesso à justiça, do 
direito de petição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, eis que 
permite a cobrança de taxa para que o contribuinte atue no âmbito do Contencioso Admi
nistrativo Tributário.

Tendo em vista a fácil reversibilidade da medida cautelar, bem como a ur
gência na proteção dos administrados, exsurge clara a ponderação em favor do deferimen
to in limine.

Diante do exposto, requer-se a imediata suspensão da eficácia do Item 1.9 e 
de seus Subitens, constantes no Anexo IV, e do art. 33 da Lei do Estado do Ceará n. 
15.838/2015, bem como do Item 1.9 e de seus Subitens, constantes no Anexo V, e dos 
arts. 38” e 44 do Decreto do Estado do Ceará n. 31.859/2015, para que sejam suspensos 
os pagamentos de taxa no âmbito do CONAT/CE.

V -  DOS PEDIDOS:

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil re
quer:

a) a notificação da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE CEARÁ, por intermédio de seu Presidente, e do Exmo. Sr. GOVERNADOR DO 
ESTADO DO CEARÁ, para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração 
dos dispositivos impugnados, manifestem-se, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre 
a medida cautelar, nos termos do art. 10, da Lei n. 9.868/99;

b) A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. com base no art. 10, 
da Lei n° 9.868/1999, para a suspensão da eficácia: (i) do Item 1.9 e de seus Subitens, 
constantes no Anexo IV, da Lei do Estado do Ceará n. 15.838, de 27 de julho de 2015; (ii) 
do art. 33 da referida Lei, por arrastamento; (iii) assim como, também por arrastamento, 
do Item 1.9 e de seus Subitens, constantes no Anexo V, bem como dos arts. 38*  ̂e 44 do 
Decreto do Estado do Ceará n. 31.859/2015;

c) a notificação da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO CEARÁ, por intermédio de seu Presidente, e do Exmo. Sr. GOVERNADOR DO 
ESTADO DO CEARÁ, para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração 
dos dispositivos impugnados, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, 
no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6°, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

’■ Com redação dada pelo Decreto n. 32.099/2016.
Na redação dada pelo Decreto n. 32.099, de 29 de dezembro de 2016, do Ceará.
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d) a notificação da PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA e 
do ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, nos termos do art. 103, §1° e §3°, respectiva
mente, da Constituição Federal de 1988;

e) ao final, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MÉRITO para que 
seja declarada a INCONSTITUCIONALIDADE: (i) do Item 1.9 e de seus Subitens, 
constantes no Anexo IV, da Lei do Estado do Ceará n. 15.838, de 27 de julho de 2015; (ii) 
do art. 33 da referida Lei, por arrastamento; (iii) assim como, também por arrastamento, 
do Item 1.9 e de seus Subitens, constantes no Anexo V, bem como do arts. 38'^ e 44 do 
Decreto do Estado do Ceará n. 31.859/2015.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em função da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília-DF, 16 de maio de 2019. ,

Felipe S ^ ta
Presidente N icion

uz 
1 Ia OAB

OAB/U 95.57

Marcus Viniciuí  ̂F
Presidente da Comissão Nacio:

\ \
iirtado^Coêlho
l de Estudos Constit icionais

OAB/DF 18.958

Luiz Gustavo A. S. Bichara ,
Procurador Especial Tributário do Conselho Federal da OAB

OAB/RJ 112.310

Izandra Nascimento Vicente
OAB/DF 39.992

Claudia Paiva Carvalho
OAB/MG 129.382

Guilherme Der Negro Barroso Freitas 
OAB/DF 48.893

' Na redação dada pelo Decreto n. 32.099, de 29 de dezembro de 2016, do Ceará.
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