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SÍNTESE 

 

 

O Poder Judiciário está em colapso e um dos maiores motivos é a taxa de congestionamentos 

dos processos de execução fiscal. O presente trabalho examina as causas que acarretam a 

paralisação dos processos de execução fiscal no judiciário e defende a constitucionalidade da 

execução fiscal pela via administrativa. Abordar-se-á, os princípios da inafastabilidade do 

controle judicial, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, para comprovar 

a possibilidade de sua relativização, sem que ofenda a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Analisar-se-á ainda, o Projeto de Lei nº 5.080/09 e seus apensos, utilizará o 

direito comparado para trazer fortalecimento à proposta de execução fiscal administrativa como 

solução mais eficiente da problemática existente. Serão estudados o modelo da Espanha, 

Portugal, Estados Unidos da América e Chile, já que são alguns dos modelos de execução fiscal 

administrativa que existem no mundo, o quais, em alguns aspectos é possível trazer para a 

realidade brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

 

Objetiva-se no presente trabalho monográfico discutir a proposta do procedimento de 

desjudicialização da Lei de Execução Fiscal, procurando demonstrar que os processos de 

execução fiscal no Brasil são ineficientes, uma vez que ocupam 39% dos processos que 

tramitam no Poder Judiciário brasileiro.  

Nesse sentido, por meio de dados e pesquisas dos Tribunais do País, além de doutrinas 

e jurisprudências, aborda-se a crise do procedimento de execução fiscal no Poder Judiciário de 

modo a conseguir discutir até que ponto a ineficiência do procedimento atual e sua falta de 

efetividade trazem prejuízos ao Estado.  

A Constituição Federal traz princípios processuais fundantes, os quais deverão ser 

respeitados, como por exemplo: o Princípio do Devido processo legal, o Princípio da 

Inafastabilidade de Jurisdição, da Ampla Defesa e do Contraditório. Tratando-se de princípios 

basilares e fundamentais, se faz necessário trazer a seguinte reflexão: é possível a relativização 

desses princípios constitucionais processuais? Até que ponto é possível relativizá-los?  

O tema é bastante complexo e controvertido, uma vez que existem processualistas que 

defendem a desjudicialização, e a fundamentam a luz do Princípio da Supremacia do Interesse 

Público, mas, contudo, há processualistas que defendem a inviabilidade prática da 

desjudicialização, tendo em vista que a execução fiscal administrativa, supostamente, viola os 

princípios supracitados.  

Para melhor compreensão acerca do tema, busca-se trazer a evolução histórica da 

execução fiscal no Brasil, com a finalidade de demonstrar os erros que acarretam o 

locupletamento de processos estagnados no judiciário do País. 

Pretende-se ainda, despertar a atenção aos modelos dos países que o procedimento é 

desjudicializado, apontando de forma prática e real, que a desjudicialização da execução fiscal 

além de ser possível é a solução mais célere e eficaz, posto que viabilizará a entrega do crédito 

fiscal a Fazenda Pública. 

Inicia-se o primeiro capítulo do presente estudo, apresentando brevemente, os aspectos 

gerais da execução fiscal e sua evolução histórica, além de abordar o procedimento de execução 

fiscal vigente.  

Segue-se, no segundo capítulo, analisando-se a ineficácia do procedimento judicial da 

execução fiscal no País especificando-se as razões para o seu revés, esclarecendo que a 

desjudicialização não irá afrontar nenhum dos princípios constitucionais processuais, muito 

pelo contrário, a sua implementação é fundamental.  
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Ainda no segundo capítulo, fez-se necessário analisar a desjudicialização em si, 

conceituando-a, evidenciando-se a sua essência, seus objetivos e benefícios proporcionados por 

esse procedimento, além de apresentar exemplos de procedimentos já desjudicializados no 

Brasil, dando maior ênfase ao Decreto-Lei nº 70/1966 e a Lei nº 9.514/1997 já que são modelos 

de execução extrajudicial. Por conseguinte, expõem o Projeto de Lei nº 5.080/09 e seus apensos, 

cujo objetivo é implementar a execução fiscal administrativa, mas que ainda se encontram na 

Câmara dos Deputados desde o ano de 2009.   

Já no terceiro capítulo da pesquisa, fala-se a respeito dos procedimentos de 

recuperação do crédito fiscal em países estrangeiros que são desjudicializados, colacionando 

modelos de execução privada e pública. Almeja-se comprovar no aludido capítulo, a eficiência 

da execução fora do controle do judiciário, trazendo informações que confirmam a celeridade 

da recuperação do crédito fiscal. 

Os países escolhidos, que serão estudados, são: a Espanha por ser um exemplo de 

modelo europeu sem existir afinidade com o modelo brasileiro; Portugal por ser o que mais se 

assemelha com o ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, o mais acessível à realidade 

brasileira; Estados Unidos da América, por se tratar da maior potência mundial e o Chile pela 

proximidade geográfica com o  Brasil. 

A pesquisa é desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, uma vez que o 

pesquisador pretende eleger um conjunto de proposições hipotéticas, que acredita serem viáveis 

e adequadas para analisar o objeto da pesquisa, com o fito de comprová-las ou rejeitá-las 

argumentativamente.  

Para tanto, a roupagem do objeto desta pesquisa jurídica é necessariamente qualitativa, 

porquanto o pesquisador pretende se valer da bibliografia pertinente à temática em foco, 

analisada e fichada na fase exploratória da pesquisa, para sustentar a sua tese.  
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1. ASPECTOS GERAIS DA EXECUÇÃO E BREVE RELATO HISTÓRICO 

 

Atualmente, a Lei de Execução fiscal (LEF) é regulada pela Lei nº 6830/801. A aludida 

Lei é oriunda do Decreto Lei nº 960/382. Em primeiro ponto, será explanado um breve relato 

histórico da execução e sua origem, e, posteriormente, serão analisados os objetivos e os 

importantes aspectos e as novidades do procedimento em vigor. 

 

1.1. Breve Relato Histórico 

 

Nos dias atuais, a execução é monopolizada pelo Estado, com mecanismos específicos 

e judiciais para a arrecadação do crédito, porém, nem sempre foi assim. Nos primórdios da 

civilização, em Roma, era necessária a utilização de força pelo credor para satisfazer os seus 

próprios interesses, sendo utilizada a chamada autotutela sem que houvesse qualquer 

interferência do Estado. 

Naquela época, o que prevalecia não era o direito do cidadão e sim, quem detinha de 

maior concentração de força para impor suas vontades. Ademais, essa divergência de interesses 

não era levada a um terceiro imparcial para que pudesse decidir pelos litigantes e substituir a 

vontade deles, não havia a tutela jurisdicional.  

Percebe-se que nos primórdios da civilização, aquele que detinha a força bruta era 

considerado o poderoso, vez que podia obrigar o cumprimento de sua pretensão, mesmo que 

ela não gozasse de regularidade.  E aquele que não detinha da força, ainda que realmente tivesse 

um crédito a receber não tinha como impor o seu recebimento.  

Com efeito, os fortes e poderosos utilizavam-se de crueldade para se valer de suas 

pretensões, praticando excessos e submetendo a castigos físicos e desumanos aos reais 

devedores e até mesmo, àqueles que estavam sendo injustamente cobrados, por não existir 

qualquer dívida sob sua responsabilidade. 

                                                             
1BRASIL. Lei de Execuções Fiscais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6830.htm>. 

Acesso em: 24 out. 2018. 
2Idem. Decreto-Lei nº 960/38. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del0960.htm>. Acesso em:24 out. 2018. 
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À época, as tipificações do Direito Processual Civil Romano permitiam mecanismos 

cruéis para o credor e não estabelecia quaisquer regras que fossem favoráveis ao devedor. A 

verdade, é que esse ficava completamente desprotegido e exposto a enormes abusos. 

Refere-se ao período arcaico do Direito Processual Romano, é o chamado período da 

legis actiones, ações das leis, que se manteve até o século II a.C. Não havia separação do corpo 

físico e de seu patrimônio, a relação era muito pessoal entre o credor e o devedor e havendo 

descumprimento da palavra era possível submeter o devedor a sofrimentos físicos e bárbaros. 

Era uma verdadeira vingança privada, admitindo que o devedor fosse aprisionado, escravizado 

e até mesmo, exterminado. 

As leis somente eram aplicadas pelos pontífices - sacerdotes supremos - e os 

representantes da classe dos patrícios - proprietários de terras que ocupavam importantes cargos 

públicos - e estes, para que se mantivessem no controle de toda a população, mantinham-nas 

em total segredo. Por isso a codificação e a publicação de uma legislação que representavam os 

interesses da classe plebeia eram muito relevantes para aquela época. 

E assim, por volta de 462 a.C., um plebeu chamado Terentílio3fez a proposta de leis 

que protegessem os interesses da classe plebeia. Para ele, os plebeus necessitavam de leis que 

garantissem os seus direitos e que estivessem expostas para que todos as conhecessem e fossem 

obrigados a cumpri-las. Somente desse modo essa classe iria obter direitos mais justos e 

igualitários. 

Mas, somente em 451 a.C., a referida codificação foi publicada4. Em primeiro 

momento, X Tábuas de leis e logo após, fora publicada mais duas tábuas, já que o trabalho não 

havia atendido totalmente a necessidade, formando então a famosa Lei das XII Tábuas. Essa 

foi a primeira legislação escrita Romana e de muita relevância já que concedia direitos a minoria 

proporcionando maior igualdade aos menos favorecidos.  

A referida lei não foi apenas importante para a história de Roma, ela influenciou 

praticamente a todo o mundo na criação de suas legislações, o que não foi diferente para o 

Brasil. Porém, ainda prevalecia o direito da autotutela e a execução privada. 

Ao longo dos anos o Estado veio se consolidando, por conseguinte as leis foram se 

jurisdicionalizando, nascendo a chamada humanização da execução forçada, conforme 

denomina Cândido Rangel Dinamarco5: 

 

                                                             
3ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 24. 
4Ibid. 
5DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. 7.ed. São Paulo: Malheiros,2000, p. 33. 
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Trata-se da tendência à humanização da execução forçada. Dá execução corporal 

passou-se a patrimonial e mesmo esta principiou incidindo sobre todo o patrimônio 

do executado, para num estágio ulterior restringir-se ao necessário a satisfação do 

direito violado. 

 

Nessa ocasião, não havia a ideia de excesso de execução, os bens eram inteiramente 

expropriados e o devedor era reduzido a uma condição semelhante à de escravos sem que 

houvesse possibilidade de defender-se. Não se vislumbrava a existência de princípios como o 

do contraditório e da ampla defesa, a execução era privada e realizada pelo próprio credor sem 

controle do magistrado e a decisão era proferida pelo iudex (um jurista que tinha a função de 

árbitro privado) que tinha o poder de dizer o direito.  

Em primeiro momento o exercício do direito de ação era realizado perante o praeter 

(agente detentor do imperium), depois se seguia em face do iudex. 

Após sentença ser proferida pelo iudex, o credor levava o devedor ao pretor 

(magistrado) que investido na função de representante do Estado, exercia o imperium. O 

devedor tinha então o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a quitação de sua dívida. Caso não 

houvesse o adimplemento da obrigação, havia a apreensão física do devedor. 

Desse modo, podia o credor acorrentar o devedor, mantê-lo preso, matá-lo, vendê-lo 

além do Tibre (não em sua cidade, porque um cidadão romano não poderia servir como escravo 

em sua própria cidade).6 Além disso, somente após a morte do devedor é que o credor poderia 

apropriar-se de seus bens.  

Na metade do século II a.C. até o século II d.C.7, denominado período do processo per 

formulas, objetivou-se garantir a eficácia do direito reconhecido na decisão judicial, nascendo 

assim, a actio iudicati (ação autônoma de execução). 

Interessante transcrever um trecho escrito no livro de J. N. Othon Sidou8: 

 

A despeito das objeções tendentes a dar foros de regra geral a um postulatio para o 

início do movimento executivo, parece fora de dúvida que, a partir do sistema 

formulário, o iudicatum se materializava através de uma ação autônoma.  

Temos assim que a actio iudicati, modo técnico de persecução jurídica, caracterizava-

se a tôda evidência como uma ação distinta, inclusive pelo conteúdo da sua fórmula, 

encabeçada, como era peculiar a tôdas as fórmulas, pela institutioiudicis, e sobretudo 

em razão da litis contestatio que o accipiereiudicium gerava. 

 

E por meio da actio iudicati, a execução passou a ser realizada nos moldes da sentença 

condenatória que havia sido proferida, podendo reconhecer uma “espécie de execução pessoal 

                                                             
6Ibid., p.39. 
7Ibid. 
8SIDOU, Othon J. M., Da Execução no Procedimento Civil Romano. N.D. 1971, p.53. 
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“patrimonizada”9. E a partir desse momento inicia-se o surgimento da execução moderna de 

cunho exclusivamente patrimonial.  

Sendo assim, somente por meio de uma nova ação é que poderia fazer-se cumprir a 

sentença proferida pelo iudex, logicamente no caso se o devedor não pagasse voluntariamente. 

Não existia então o título executivo judicial, a execução era oriunda somente de uma sentença 

judicial e por meio da actio iudicati.  

E foi partir do período III d.C., o chamado período cognitio extra ordinem, o mais 

desenvolvido do Direito Romano é que o Estado passou a realizar a execução por sua própria 

autoridade e com seus próprios meios.  

Vale transcrever um trecho do que leciona Cândido Rangel Dinamarco10: 

 

Na medida em que a execução se fazia sobre a pessoa do devedor, sente-se que o 

Estado romano não tinha forças para neutralizar o sentimento de vingança que o 

particular trazia em sua mentalidade ainda impregnada dos velhos valores e dos velhos 

hábitos. Apenas com o seu fortalecimento e mediante a invasão da antiga esfera 

ilimitada de poderes do indivíduo, é que lhe foi possível ir imprimindo caráter 

publicístico à execução forçada, ou seja, ir pouco a pouco instituindo uma verdadeira 
execução, através do qual o credor recebesse algo em seu patrimônio e o devedor 

perdesse algo. 

 

Em seguida, já no terceiro século, com as invasões das tribos germânicas, o Império 

Romano do Ocidente foi desaparecendo. Essas tribos se valiam da execução privada, não 

havendo qualquer possibilidade de contraditório entre eles, a execução era praticada pela 

própria força do credor em face do devedor, o que ocasionou um verdadeiro retrocesso ao 

sistema executivo dos povos romanos.  

Mas, por meio desse choque cultural entre os povos bárbaros-germânicos e o povo 

romano, a execução privada foi perdendo sua força até ser totalmente abolida. Outrossim, o 

contraditório passou a ser respeitado, e fora extinta por totalidade a duplicidade de ações que o 

Direito Romano mantinha.  

Como afirma Humberto Theodoro Júnior:11 

 

Cabia ao juiz, depois de sentenciar; tomar, simplesmente, como dever de ofício, as 

providências para fazer cumprir sua decisão, tudo como ato do próprio processo em 

que a pretensão do credor fosse acolhida. Em lugar de uma velha e complicada actio 

                                                             
9BAUMÖHL apud REZENDE, Marcus Vinícius Drumond. Uma breve história da execução: do processo romano 

ao código de processo civil de 1939, 2014. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br>. Acesso em: 

24 out. 2018. 
10 DINAMARCO, op. cit., p.49. 
11THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Processo de Execução e Cumprimento 

de sentença e Processo Cautelar e Tutela de Urgência.46. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 5. 
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iudicati implantou-se, em plena Idade Média, a nova e singela executio per officium 

iudicis. 

 

Instaurou-se assim, na Idade Média, uma execução de ofício pelo juiz denominada 

execução per officiumiudicis, que eram atos executivos que ele deveria praticar em razão de sua 

atividade funcional, eliminando a antiga ação de execução que até então vigorava.  

Nesse sentido, a continuidade da execução da sentença proferida pelo juiz não mais 

era considerada o exercício do direito de ação, mas sim um simples ato de impulso processual 

com o objetivo de fazer valer aquilo que foi decidido na própria sentença. 

Como explicita Humberto Theodoro Júnior12,“Essa execução, tida como simples 

prosseguimento ou complemento de ato de prolação da sentença recebia a denominação de 

execução per officinum iudices.” 

No fim da Idade Média e o início da Idade Moderna ocorreu o avanço do comércio e, 

como consequência, a demora natural do processo de conhecimento, o que ensejou na 

necessidade da criação dos primeiros títulos executivos extrajudiciais que dispensavam a prévia 

sentença para que se pudesse valer-se da execução. 

E dali em diante, por muitos séculos, vigorou a utilização de dois títulos. O primeiro 

que advinha de uma prévia sentença condenatória, os executio per officiumiudicise, e o segundo, 

advindo das relações negociais (títulos de créditos) que eram os actio iudicati, o qual havia sido 

ressuscitado de Roma.  

Já no século XIX, com o grande volume de demandas oriundas de títulos de créditos, 

que eram muito maiores das advindas de uma sentença condenatória, o Código de Napoleão 

unificou os modelos de execução que existiam.  

Segundo Humberto Theodoro Júnior13, por esse motivo desapareceu a execução de 

ofício e reinstalou-se novamente o do antigo sistema romano, que somente se fazia a execução 

forçada mediante duas ações, a primeira em processo cognitivo e a segunda, a ação executiva 

que era o momento que de fato, se fazia o recebimento do crédito objeto da lide.  

 

1.2. Aspectos Históricos da Execução no Brasil 

 

Previamente é muito importante frisar que os países colonizados tiveram total 

influência dos países colonizadores, nos aspectos culturais, econômicos e sociais. Por conta 

                                                             
12Idem. Processo de Execução. Belo Horizonte: Melhoramentos, 2006, p. 20. 
13Idem. Processo de Execução. Belo Horizonte: Melhoramentos, 2007, p.103. 
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disso, é relevante ser examinado inicialmente, a execução no Direito Português para então 

seguir abordando a execução no Direito Brasileiro.  

Em Portugal, o regramento da execução era regulado pelo próprio Estado e a execução 

era realizada em face do patrimônio do devedor e não pessoalmente sobre ele. O credor se via 

obrigado a ajuizar ação de execução em face do devedor e somente após a sentença condenatória 

é que obtinha o título judicial para se valer da execução de ofício, pois não existia título 

executivo extrajudicial ainda. 

Nessa fase, o Estado brasileiro havia sido recém constituído e por esse motivo, não 

houve como se fazer a renúncia de toda legislação vigente. Sendo assim, mesmo após a 

independência do Brasil, as Ordenações Filipinas e as legislações portuguesas posteriores, 

continuaram vigorando no país. 

Para Cândido Rangel Dinamarco14, somente após a entrada em vigor do Regulamento 

nº 737 de 185015, bem como o Decreto nº 763 de 189016 que só então estava constituído um 

direito processual positivo brasileiro, desligados do que havia tido em comum com Portugal.  

O Regulamento nº 737 de 185017em primeiro momento, somente era aplicado as 

demandas comerciais, permanecendo a regulação das demandas cíveis nas Ordenações 

Filipinas e nas leis que a modificaram. Era dividido em três partes: a primeira era destinada ao 

processo comercial; a segunda sobre a execução e a terceira sobre recursos e nulidades. 

No que se refere a execução, ficava localizada na 2ª parte do regulamento, em seis 

títulos, disposto das sentenças líquidas e ilíquidas (nomeação, penhora, avaliação, editais e 

pregões, arrematação e adjudicação), o juiz e as partes competentes, assim como os embargos 

(do executado e o de terceiro). 

Como dito anteriormente, o regulamento é marcado por firmar a competência do juiz 

que conduziu o processo de conhecimento que constituiu esse título executivo judicial; trazia 

as partes legítimas, indicando não só as partes do processo de conhecimento, mas também a 

figura do fiador. 

A execução era realizada por carta de sentença; o regulamento firmou a necessidade 

de citação do executado no início do processo de execução sob pena de nulidade absoluta; 

trouxe a hipótese de fraude à execução e as hipóteses de inexpropriabilidade de bens.  

                                                             
14DINAMARCO, op. cit., p. 70. 
15BRASIL. Regulamento nº 737 de 1850.   Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/ 

historicos/dim/DIM0737.htm>. Acesso em: 24 out. 2018. 
16Idem. Regulamento nº 763 de 1890. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-

1899/D763.htm>. Acesso em:24 out. 2018. 
17Idem. op. cit., nota 15. 
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Legitimou duas espécies de execução: a expropriativa e a das sentenças sobre ação real 

ou coisa certa ou em espécie. Apesar de o referido regulamento se omitir acerca das execuções 

fundadas em obrigação de fazer e não fazer, elas já eram realizadas com base em doutrinas e 

jurisprudências. Ademais, a execução somente se fazia com base em sentença líquida e a 

liquidação era mero incidente processual nesse momento histórico, conforme elucida Cândido 

Rangel Dinamarco18. 

 

A execução só se faria, como é natural, com base em sentença que fosse líquida. E a 

liquidação, como veio a ser também no Código de 1.939 mas agora não, constituía 

mero incidente inicial do processo executivo. O devedor era inicialmente citado para 

este (art. 504) prosseguindo o feito depois de liquidada a sentença, mediante invasão 

patrimonial, sem nova citação (art. 506). 

 

O Regulamento nº 763 de 189019 regeu o Processo Civil brasileiro até a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil de 193920, ainda que indiretamente.  

Com a Proclamação da República o Regulamento nº 763 de 189021expandiu a regência 

do Decreto nº 737/185022 para as demandas cíveis, porém as ações possessórias, ações de 

execução e hipotecárias, ações fiscais, dentre outras, ficaram excluídas do Decreto nº 737.  

A Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 189123 trouxe uma inovação 

bastante relevante a época. Implementou a dualidade de Justiça, uma Estadual e a outra Federal. 

Dessa forma, passaram a existir duas competências para legislar matéria sobre Direito 

Processual Civil, o que acarretou a existência de dois modelos processuais. Os modelos 

estaduais, em quase sua totalidade, seguiram o modelo federal, com exceção dos estados de São 

Paulo e Bahia que seguiram as doutrinas processuais da Alemanha e da Itália.  

Mas, no ano de 1934, no dia 16 de julho, a Constituição Federal24 eliminou o modelo 

dualista de competência processual, retornando ao modelo único nacional, concentrando o 

referido poder na esfera da União Federal. Como consequência disso, houve a necessidade de 

se fazer um Código de Processo Civil, o qual acarretou o nascimento do Código de 193925 que 

entrou em vigor em 18 de setembro do referido ano e que se manteve até a entrada em vigor do 

                                                             
18 DINAMARCO, op. cit., p. 72. 
19BRASIL, op. cit., nota 16. 
20 Idem. Código de Processo Civil de 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 24 out. 2018. 
21Idem, op. cit., nota 16. 
22Idem, op. cit., nota 15. 
23Idem. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
24Idem. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
25Idem, op. cit., nota 20. 
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Código de Processo Civil de 197326 advindo da necessidade de uma codificação que abrangesse 

a totalidade do processo civil e comercial brasileiro, bem como adequar a pluralidade de 

culturas e aperfeiçoar os institutos. 

 

1.3. Os procedimentos de execução fiscal no Brasil até a vigência da Lei nº 6.830/80 

 

O Decreto-Lei nº 960/3827 já está revogado, desde 1973, com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil de 197328. Fora assinado pelo Presidente do Brasil da época, Getúlio 

Vargas. É a legislação que mais se assemelha a atual Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)29. 

Foi ele que trouxe a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo território 

nacional.  

O Juiz detinha o poder de instruir de ofício o processo de execução fiscal, e, além 

disso, o devedor não tinha quase nenhum direito previsto na legislação. 

Não se falava em Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. O réu após a citação 

deveria efetuar o pagamento da dívida, sob pena de ter seus bens bloqueados por meio de 

penhora, sem, contudo, pudesse se defender para impugnar o valor pleiteado judicialmente, é o 

que está previsto no art. 6º do Decreto-Lei nº 680/3830: 

 

Art. 6.º A citação inicial, que será requerida em petição instruída com a certidão da 

dívida, quando necessário, far-se-á por mandado para que o réu pague incontinenti a 
importância da mesma; se não o fizer, pelo mesmo mandado se procederá à penhora. 

 

Vale transcrever as ponderações expendidas por Mario Accioly31a respeito do artigo 

supracitado, em sua obra Executivos Fiscais na época da entrada em vigor da referida legislação 

em comento: 

 

A penhora constituindo uma phase da “execução”, pagamento do débito, não se 

equipara à quitação da dívida. A utilização dos embargos, permittidos, pelo credor 
evidencia a intenção de discutir a “legalidade (do direito e do facto) da dívida”. (Off. 

106, de 20 de fevereiro de 1934. Dir. Ger. Receita a Deleg. Fiscal em S. Paulo. – D.O. 

1-3-934). 

 

                                                             
26Idem. Código de Processo Civil de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS 

/L5869impressao.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
27Idem. Decreto-Lei nº 960/1938. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-Lei/1937-

1946/Del0960.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
28Idem, op. cit., nota 26. 
29Idem, op. cit., nota 1. 
30ACCIOLY, Mario. Executivos Fiscais. São Paulo: Freitas Bastos, 1939, p. 56. 
31Ibid., p. 57. 
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Conforme estabelecido no artigo 21 do Decreto-Lei nº 680/3832, o magistrado tinha 

nas mãos o poder instrutório, ordenava a produção probatória pela própria iniciativa, não 

existindo ainda a inércia de jurisdição. O magistrado tinha interesse na demanda e impulsionava 

o processo para que houvesse de forma célere o pagamento à Fazenda Pública, ou a constrição 

dos bens pela penhora, a todo custo. 

 

Art. 21 O juiz, salvo as limitações decorrentes desta lei, terá ampla liberdade na 

direção da prova, ficando ao ser árbitro ordenar, de ofício, a sua produção, concedê-

la ou denegá-la, ampliá-la ou restringi-la, com o fim de assegurar à causa uma decisão 

rápida e conforme à justiça. Mas a prova, para elidir a dívida, deverá ser inequívoca. 

 

Nessa época, pode-se afirmar que o processo de execução fiscal tinha uma duração 

muito menor do que atualmente, não só pela quantidade de demandas ajuizadas, mas também, 

pela forma do procedimento, posto que o executado possuía reduzidos meios de defesa. 

A defesa do devedor estava prevista no artigo 1633 do mencionado decreto. 

Preconizava que o réu poderia interpor embargos no prazo de 10 (dez) dias após a realização 

da penhora de seus bens. Ou seja, o réu só poderia se defender após o pagamento do débito 

fiscal. Ou ele efetuava a quitação do débito ou teria seus bens sequestrados e somente assim, 

poderia interpor os embargos. 

 

Art. 16. O réu deduzirá a sua defesa por meio de embargos, dentro dez dias contados 

da data da penhora, ou no caso do art. 10, parágrafo único, da entrada da precatória 

no cartório do Juízo deprecante. Nesse prazo deverá alegar, de uma só vez e 

articuladamente, toda matéria útil à defesa, indicar ou requerer as provas em que se 

funda, juntar aos autos as que constarem de documentos e, quando houver, o rol de 

testemunhas, até cinco.  

Parágrafo único. Quaisquer exceções dilatórias ou peremptórias, serão arguidas como 
preliminares dos embargos, e juntamente com estes processados e julgadas. 

 

Verifica-se que até os dias atuais, com a vigência da Lei de Execução Fiscal de nº 

6830/8034, o executado em juízo só pode interpor embargos à execução se efetuar o depósito 

do valor cobrado ou se indicar bens para a garantia do juízo. O que não ocorre mais nas 

execuções gerais, porque o Código de Processo Civil de 201535 não mais condiciona a garantia 

do juízo para admitir o conhecimento da peça dos embargos. 

                                                             
32Ibid. 
33Ibid., op. cit., p. 101. 
34BRASIL, op. cit., nota 1. 
35Idem. Código de Processo Civil de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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Mas, atualmente, antes de ajuizada a execução fiscal, o devedor pode impugnar o 

crédito fiscal pela via administrativa, que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito pela 

Fazenda Pública e não exige que seja efetuado a princípio o pagamento ou garantido o juízo 

por meio de indicação de bens. Isso ocorre, porque nesse momento, ainda não foi constituído 

definitivamente o crédito tributário.  

Dessa forma, mesmo que na Lei de Execução Fiscal determine que se garanta o juízo, 

o devedor já teve outra forma de defesa e, ou não obteve êxito na sua impugnação ou houve a 

preclusão temporal e o crédito foi constituído definitivamente, passando a poder discuti-lo 

somente pela via dos embargos no processo judicial.  

Na vigência do Decreto-Lei nº 680/3836, o devedor tinha que alegar tudo por meio dos 

embargos, aquele era o momento de instruir a peça com provas, e com toda a matéria de defesa, 

até mesmo exceções que porventura existissem. Porém, não era possível a oposição de 

reconvenção, tampouco, requerer o instituto da compensação, conforme transcrito o art. 

1737abaixo e comentários de Mario Accioly no ano de 1939 acerca do tema: 

 

Art. 17. Nos processos desta natureza não se admite reconvenção ou compensação. 

As dívidas fiscaes da União, dos Estados e dos Municípios também não podem ser 

objeto de compensação, excepto nos casos de encontro entre a administração e o 

devedor, autorizados nas leis e regulamentos da Fazenda. (Cod. Civ., art. 1017). 

 

Após a interposição dos embargos, nos termos do artigo 1838 da Legislação, era 

permitido que a Fazenda Pública impugnasse a defesa do réu no prazo de 10 (dez) dias, ocasião 

em que ela poderia instruir essa impugnação com mais provas. Ressalte-se que a Fazenda já 

havia tido a oportunidade de juntar provas no momento da propositura da ação, o que 

demonstra, mais uma vez, o seu favorecimento em relação ao seu devedor. 

 

Art. 18. O escrivão dará vista dos autos ao representante da Fazenda, pelo prazo de 

dez dias, para impugnar a defesa, e indicar ou requerer as provas que julgar 

necessárias, juntar aos autos as que constarem de documentos e, se houver, o rol das 

testemunhas, até cinco. 

 

A audiência de instrução e julgamento era realizada de forma diferente. Estabelece o 

art. 23 que, tanto o réu, como a Fazenda Pública tinham 15 (quinze) minutos para fazer a 

                                                             
36Idem. Decreto-Lei nº 680/38. Disponível em: <https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109 

/Registro22675/documento%201%20-%20decreto%20n%C2%BA%20680%20c%C3%B3digo%20sanit%C3% 

A1rio%20tocantins.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
37ACCIOLY, op. cit., p. 80. 
38Ibid., p. 96. 
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sustentação oral de suas razões, e era neste mesmo momento, que o escrivão fazia o resumo do 

processo e o juiz proferia a sentença. 

 

Art. 23. Na audiência de instrução e julgamento o representante da Fazenda e do réu 

farão, oralmente e dentro do prazo de quinze minutos para cada um, a sustentação de 

suas razões e a apreciação da prova produzida. Antes do debate o juiz, si entender 

conveniente, ouvirá os depoimentos do réu, das testemunhas e dos peritos. Afinal, 

proferirá a sentença.  

§ 1.º Do que ocorrer na audiência, e especialmente da sentença, o escrivão fará, por 
escrito, um resumo, que juntará aos autos depois de autenticado pelo juiz.  

§ 2.º Si o juiz não se julgar habilitado ao proferir, desde logo, a sentença, poderá 

determinar que os autos lhe sejam conclusos, afim de proferí-la, por escripto, dentro 

em dez dias, a contar da audiência. 

 

Se fosse julgada procedente a execução, os bens que haviam sido penhorados eram 

avaliados e no prazo de 48 horas eram eles arrematados. 

O Decreto-Lei nº 680/3839 entrou em vigor em 1º de janeiro de 1949, e foi o 

procedimento de execução fiscal adotado até ser revogado pelo Código de Processo Civil de 

197340 que unificou todas as disposições processuais esparsas que existiam e, 

consequentemente, açabarcou o referido Decreto. 

No Código de Processo Civil de 197341é possível perceber que o procedimento de 

Execução fiscal era bastante diferente dos dias atuais, até mesmo pelas inúmeras mudanças 

realizadas ao longo desses anos. 

Passou a ser tratado no Código de Processo Civil de 197342 a execução por quantia 

certa, em que poderia ser fundada em título executivo judicial, oriundo da decisão do Poder 

Judiciário, ou um título executivo extrajudicial, que são aqueles que a própria lei confere ao 

título essa qualidade.  

Naquele momento, ainda não existia a atual Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)43, 

e por isso, a Fazenda Pública fundamentava a sua execução no Código de Processo Civil de 

197344 tão somente, mais precisamente em seu artigo 646. 

Conforme o artigo 652, Código de Processo Civil de 197345, após ajuizada a execução 

pela Fazenda Pública, era o devedor citado por Oficial de Justiça para que em 24 horas pagasse 

                                                             
39BRASIL, op. cit., nota 36. 
40Idem, op. cit., nota 26. 
41Ibid. 
42Ibid. 
43BRASIL, op. cit., nota 1. 
44Idem, op. cit., nota 26. 
45Ibid. 
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a dívida ou indicasse bens à penhora. Caso esse devedor não fosse encontrado, poderia a 

Fazenda Pública arrestar os bens até o limite que garantisse o pagamento da dívida. 

Após o oferecimento de bens em garantia, o devedor podia interpor embargos no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 738 do Código de Processo Civil de 197346. Cumpre 

esclarecer ainda, que se manteve a condição de admissibilidade a garantia do juízo e o Código 

ficou omisso quanto aos efeitos de seu recebimento. 

Interpostos os embargos à execução, o exequente tinha o prazo de 10 (dez) dias, após 

sua intimação, para impugnar a peça de defesa do devedor, momento em que era designada a 

audiência de instrução e julgamento. 

Repare que o Código de Processo Civil de 197347, não fugiu muito seu procedimento 

com o do Decreto-Lei nº 680/3848, somente no que tange à iniciativa probatória do juiz, ocasião 

em que aqui já não existia mais. Ou seja, nesta realidade, o magistrado já era inerte, não podendo 

determinar provas a serem produzidas. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado, é que os embargos à execução aqui apesar 

de ação autônoma, tinha caráter de defesa, uma vez que era o único remédio processual que o 

executado poderia se valer para fazer prova a seu favor e tentar desconstituir o título executivo 

fiscal. Antes da garantia integral do juízo, não havia qualquer medida defensiva para o devedor, 

ainda não existia contraditório e nem ampla defesa. 

E é pelos motivos supracitados que Pontes de Miranda, Celso Neves e Barbosa 

Moreira49 entendiam que os embargos à execução por título extrajudicial detinham efeito 

suspensivo. A razão desta conclusão é lógica. Não houve processo de conhecimento, 

consequentemente, não existiu instrução probatória, não sendo discutida a relação jurídica entre 

o exequente e o executado. 

Sendo assim, é razoável que os embargos tenham efeito suspensivo para que possam 

ser recebidos com toda a matéria de defesa, instruídos ainda, de provas que possam amenizar a 

situação do devedor ou até mesmo, isentá-lo de responsabilidade, desconstituindo dessa forma, 

o crédito da Fazenda Pública. 

                                                             
46Ibid. 
47Ibid. 
48Idem, op. cit., nota 36. 
49ANDRADE, Gustavo Bezerra Muniz. Evolução Histórica da execução fiscal no ordenamento jurídico 

brasileiro. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,evolucao-historica-da-execucao-fiscal-

no-ordenamento-juridico-brasileiro,54865.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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E é por esse motivo que até os dias atuais os embargos dentro da execução fiscal ficam 

suspensos até o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, nas palavras de Rodolfo 

Kronemberg Hartmann50: 

 

De todo modo, é curioso observar que, caso a hipótese envolvesse embargos 

oferecidos em sede de execução fiscal, a presente execução permanecerá suspensa, 

independentemente da nomenclatura que lhe queira emprestar (se “definitiva” ou 

“provisória”), em razão da norma específica (art. 32, §2º, Lei nº 6.830/80), que 

somente autoriza que a Fazenda Pública levante o dinheiro penhorado após o trânsito 

em julgado da sentença dos embargos.  

 

A sentença dos embargos tem a função de substituir uma sentença se tivesse havido 

um processo de conhecimento, e ela, tem o condão de transformar o título executivo 

extrajudicial em título executivo judicial, ocorrendo a preclusão de qualquer alegação em 

relação ao referido título. 

Excepcionalmente, em análise casuística, o juiz poderia retirar o efeito suspensivo dos 

embargos à execução, devendo somente fundamentar a sua decisão, se houvesse risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por exemplo. 

Contudo, poucos anos depois, se editou uma lei específica, a Lei de Execução Fiscal 

(Lei nº 6.830/80)51, cujo objetivo era trazer maior celeridade aos processos dessa natureza. A 

presente lei se mantém em vigor até os dias atuais. 

 

1.4. O procedimento atual de Execução Fiscal 

 

O procedimento atual é regulado pela Lei de Execução Fiscal – LEF de nº 6.830/8052, 

elaborada para cuidar das execuções da Fazenda Pública nos créditos de caráter tributário, e 

também aqueles não tributários (Lei nº 4.320/6453, que determina as normas gerais de Direito 

Financeiro para a elaboração e controle do orçamento dos entes federados). 

Fundamental esclarecer que nesse momento, o Código de Processo Civil de 197354 

ainda regulava a Execução Fiscal naquilo que a Lei de Execução Fiscal era omissa. Esse 

                                                             
50HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do Novo Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2016, p. 457. 
51BRASIL, op. cit., nota 1. 
52Ibid. 
53 Idem. Normas Gerais do Direito Financeiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/LEIS/L4320.htm>. Acesso em: 24 out. 2018. 
54Idem, op. cit., nota 26. 
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regramento se mantém até os dias atuais, porém o Código de Processo Civil de 201555  revogou 

o Código de Processo Civil anterior. 

Para entender brevemente o funcionamento da execução fiscal em vigor, é importante 

destacar o conceito clássico de execução genérica trazida por Carnelutti56: 

 

La palabra ejecución significa la adecuación  de lo que es a lo que debe  ser; em este 
sentido entraem laejecución, tanto laactividad que consiste en la obediencia al 

mandato, como la actividad dirigida a obtener su eficacia práctica; em rigor lógico, 

estas dos hipótesis deberían distinguir se com las fórmulas de ejecución pasiva y 

ejecución activa; sin embargo, estas expresiones no pertenecen al linguaje jurídico, el 

cual nose formado mediante una valoración correcta de estos fenómenos; por 

elcontrario, para designar la ejecución pasiva se suele hablar de ejecución voluntaria 

(v. art. 1.311 Cód. civ. 1865, mientras que falta en el uso común una expresión 

idónea para designar em toda su amplitude el concepto de la ejecución activa.  

 

Porém, por ser um conceito clássico, o de Carnelutti, vislumbrou-se a necessidade de 

trazer à baila também, um conceito moderno para melhor compreensão acerca do tema. 

Portanto, nas palavras de Rodolfo Kronemberg Hartmann57: 

 

A execução usualmente é conceituada como o processo ou etapa em que o magistrado 

determina as medidas executivas tendentes ao cumprimento de uma obrigação 

constante no título executivo. Neste processo ou etapa, a atuação jurisdicional não 

busca reconhecer um direito, mas sim adotar as medidas necessárias para a sua 

satisfação. 

 

Nesse contexto, é possível extrair o conceito de execução fiscal como sendo o 

procedimento pelo qual os entes federados buscam a satisfação do crédito público. Fundações 

e autarquias que possuem natureza de direito público também são contempladas pelo 

procedimento especial da Lei de Execução Fiscal.  

Acrescenta-se também, por concessão dos tribunais, às entidades de classe e Conselhos 

Profissionais possuem atribuição para ajuizamento de execução nos moldes da Lei de Execução 

Fiscal, como é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil que podem executar a anuidade de 

seus membros nesse procedimento especial.  

A execução será o meio adequado para qualquer valor cuja cobrança, caiba ao Poder 

Público. Não sendo pago espontaneamente, será objeto de execução fiscal, já que o Estado, em 

sentido amplo, tem a prerrogativa de criar títulos executivos de modo unilateral. 

                                                             
55Idem, op. cit., nota 35. 
56CARNELUTTI, Francisco. Instituciones Del nuevo Proceso Civil Italiano. Barcelona: Casa Editorial, 1942, p. 

57. 
57HARTMANN, op. cit., p. 457. 
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Todo título executivo particular para ser elaborado, depende de um ato do devedor ou 

de um terceiro estranho a relação obrigacional. Porém, os créditos da Fazenda Pública não 

necessitam de qualquer ato do devedor, o credor que é o Poder Público cria o título 

unilateralmente, inscrevendo o crédito no termo da dívida ativa (artigo 2º, §§ 4º e 5º da Lei de 

Execução Fiscal – LEF58).  

A Fazenda Pública, unilateralmente inscreve no termo, extrai a certidão e executa. Há 

essa possibilidade porque a Fazenda goza de uma presunção de legitimidade de seus créditos. 

Sendo assim, cria-se essa certidão da dívida ativa e com base nela, se dará início a execução 

fiscal. 

A execução fiscal é fundamentada com a CDA – Certidão da Dívida Ativa, 

caracterizada por ser um título líquido, certo e exigível, e que constitui título executivo 

extrajudicial. Os requisitos que a Certidão da Dívida Ativa deve respeitar estão previstos no 

artigo 202 do Código Tributário Nacional59. 

Neste sentido, bem explica Humberto Theodoro Júnior60: 

 

A execução forçada depende, todavia, de ato prévio do controle administrativo da 

legalidade do crédito fazendário, que se faz por meio de inscrição, a cargo do órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza (Lei nº 6.830, art. 2º, §3º).O título 

executivo não é, porém, a inscrição da dívida ou do contrato, mas a certidão 

“correspondente aos créditos inscritos na forma da lei” (CPC, art. 585, nº VII). 

 

O processo de Execução Fiscal se inicia mediante o ajuizamento da ação pela Fazenda 

Pública, tendo como objeto da demanda a satisfação do crédito. A Lei nº 6.830/80, em seu artigo 

6º61, estabelece que a Certidão da Dívida Ativa e a petição inicial poderão compor somente um 

único documento, ou seja, a petição inicial e a CDA. 

O despacho inicial neste caso é o cite-se, penhora e avaliação simultaneamente, o que 

evita idas e vindas no processo para que ele seja mais célere. Em regra, a citação é efetuada 

pelos Correios. Diferentemente do Código de Processo Civil de 201562, em que a citação é 

aperfeiçoada somente com a assinatura do citando, na execução qualquer um pode assinar o 

aviso de recebimento, desde que tenha a prova de que a carta foi recebida no endereço correto. 

Caso o aviso de recebimento não retorne, será realizada então a citação por oficial de justiça. 

                                                             
58BRASIL, op. cit., nota 1. 
59Idem. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. 

Acesso em: 26 nov. 2018. 
60THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 215. 
61BRASIL, op. cit., nota 1. 
62Idem, op. cit., nota 35. 
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O executado terá cinco dias para pagar ou dar ao juízo a garantia de que essa execução 

será garantida (artigo 9º, LEF63). Porém, pode o executado ao invés de pagar, garantir a 

execução, o que o possibilitará de opor embargos à execução. 

A garantia da execução pode ser realizada por meio de depósito em dinheiro, seguro 

garantia, fiança bancária ou até mesmo indicação de um bem para ser penhorado. A penhora é 

a terceira opção, não é a primeira como acontece no sistema processual civil.   

Há uma regra própria de preferência se a garantia da execução se fizer por meio de 

penhora, nos termos do artigo 11 da LEF64, segue a ordem: dinheiro, título da dívida pública, 

pedras e metais preciosos, imóveis, navios, aeronaves e veículos. Mas, essa ordem poderá ser 

modificada a partir da ideia de que a execução pode se fazer de modo menos oneroso para o 

executado. 

Para o devedor que fizer o depósito, será na data do depósito que inicia o prazo para o 

oferecimento dos embargos. Já se ele for penhorado, deverá ser intimado, e dessa intimação 

correrá o prazo de 30 dias para ele oferecer os embargos. 

Da mesma forma como nas legislações antigas, o Decreto-Lei nº 680/3865 e o Código 

de Processo Civil de 197366, a Lei de Execuções Fiscais de nº 6.830/8067 só se admite que o 

executado ofereça embargos se a execução tiver sido garantida. 

Nessa ordem, sem o pagamento do débito ou a garantia da execução dentro do prazo 

legal (cinco dias), faz-se a penhora dos bens do executado até a satisfação do crédito, para que 

o devedor seja notificado para apresentar embargos, como dito anteriormente. 

Não apresentando os embargos, os bens são convertidos em crédito para a Fazenda 

Pública, mediante leilão, e automaticamente, o processo é extinto. 

Em primeiro momento, ocorre a avaliação dos bens, segundamente, há a publicação 

dos editais do leilão e por último, depois de ocorrido o leilão, ocorre a lavratura no prazo de 24 

horas do auto de arrematação. No caso de arrematação de bens imóveis, aquele que arrematou 

o bem deverá ir ao Cartório de Registro de Imóveis com a arrematação, logo após o pagamento 

do imposto de transmissão para se fazer a transcrição. 

Antes de levar o bem a leilão, a Fazenda Pública pode ficar com o bem pelo preço da 

avaliação. Aparecendo alguém no leilão da Fazenda, ela poderá ficar com o bem pelo preço 

ofertado, tendo em vista que ela tem preferência. 

                                                             
63Idem, op. cit., nota 1. 
64Ibid. 
65Idem, op. cit., nota 36. 
66Idem, op. cit., nota 26. 
67Idem, op. cit., nota 1. 
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A Fazenda Pública não ajuíza ação execução fiscal quando a dívida for de pequeno 

valor, respeitando os limites fixados em cada uma das esferas federativas. 

Mas, se a Fazenda verificar que uma dívida seja de pequeno valor e ainda sim, 

promover ação judicial, não há a possibilidade do magistrado verificando que a dívida não tem 

valor relevante, extinga o processo. São as chamadas causas de alçadas, nas palavras de 

Humberto Theodoro Júnior68: 

 

Em matéria de recursos voluntários, a execução fiscal sujeita-se ao regime das causas 

de alçada nas execuções de valor correspondente a até 50 ORTNs. Não cabem 

apelação, nem agravo, nem qualquer outro recurso ordinário para submeter o feito a 

outros graus de jurisdição. Apenas embargos de declaração e embargos infringentes 

são manejáveis em primeira instância, para julgamento pelo próprio juiz da causa. 

Admite-se, porém, recurso extraordinário diretamente do juízo singular para o STF. 
Não se permite, contudo, recurso especial para o STJ.  

 

Destaca-se que a OTN – Ordem do Tesouro Nacional foi extinta, e em seguida vieram 

outras formas de conversão que também foram extintas. Assim ao aplicar todas as formas de 

conversão o valor chega a quase R$ 500,00 (quinhentos reais). Nos termos do artigo 34 da Lei 

de Execução Fiscal69, se não exceder esse valor, contra a sentença não caberá apelação e sim 

embargos infringentes e quem tem competência para julgar essa execução é o próprio juízo da 

execução, uma vez que a ideia é realmente impedir que esses processos cheguem a 2ª instância. 

Não cabe a aplicação do Princípio da Fungibilidade em caso de interposição de 

apelação ao invés de embargos infringentes. Não cabe a interposição de recurso especial, porém 

cabe o recurso extraordinário em caso de ofensa à Constituição Federal. 

Para aqueles devedores que não possuem bens e nem dinheiro para oferecer, e como a 

lei estabelece que só poderá embargar, se garantir o juízo, essa execução fica pendente. 

Se o devedor que evidentemente não tiver bens para garantir os embargos não necessita 

garantir o juízo para se defender. Na data em que as partes são intimadas da decisão que 

dispensou a garantia correrá o prazo para os embargos. Esse entendimento é utilizado ainda que 

o devedor tenha bens impenhoráveis. 

Importante salientar a existência da Súmula Vinculante nº 2870, segundo a qual o 

Supremo Tribunal Federal para garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem 

como a garantia da tutela jurisdicional, decidiu que a imposição do depósito prévio como 

                                                             
68THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 217. 
69BRASIL, op. cit., nota 1. 
70Idem. Súmula Vinculante nº28. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario. 

asp?sumula=1278>. Acesso em:26 nov. 2018. 
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condição à propositura de ações cujo objeto seja a discussão de créditos tributários é uma ofensa 

a Constituição Federal de 198871. 

Obviamente, tratando-se de Fazenda Pública, possui a garantia da remessa necessária. 

Ou seja, deve o magistrado, mandar automaticamente o processo para a segunda instância para 

que a matéria seja revista, porém pelo tribunal. Mas, somente se faz necessário caso a sentença 

seja de improcedência, como disse Humberto Theodoro Júnior72: 

 

Sujeita-se o executivo da Fazenda Pública, quando procedentes os embargos, no todo 

ou em parte, ao duplo grau de jurisdição (antigo recurso exofficio), conforme o 

disposto no art. 475, nº II, do Código. Tem-se entendido, desde o anterior regime do 

Dec.-Lei nº 960, que a medida só é aplicável no julgamento de mérito, isto é, quando 

se dá pela improcedência da execução. Se o caso é de extinção do processo apenas, 

como ocorre com a sentença que decreta a nulidade da execução, não há lugar para 

duplo grau de jurisdição obrigatório.  

 

É bem comum depois que o executado é citado, a execução parar por falta de bens 

penhoráveis. A lei preconiza que nesse caso, a execução tem que ser suspensa, após a suspensão 

os autos ficam no cartório por 1 (um) ano, porque se no decorrer deste ano encontrar bens 

penhoráveis é só o Poder Público peticionar que a execução voltará a tramitar normalmente.  

Caso no decorrer desse ano em que o processo está suspenso nenhum bem for 

encontrado, os autos são arquivados. E a partir da decisão do juiz que determina o 

arquivamento, inicia a correr o prazo para a prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, uma vez 

que os créditos do Poder Público possuem prescrição quinquenal. 

Transcorridos os cinco anos, o juiz irá ouvir as partes e depois, sendo o caso, extinguirá 

a execução reconhecendo a prescrição intercorrente, porque ela se deu no curso do processo. 

Essa ordem de determinações deverá ser seguida à risca, não há margem para modificações. 

É muito comum verificar execuções fiscais que estão estagnadas há décadas, sendo 

que o prazo da prescrição intercorrente nunca tenha começado a correr. 

No Código de Processo Civil de 201573, o prazo da prescrição intercorrente começa a 

correr automaticamente, mas em matéria de execução fiscal, ainda prevalece a lei especial, 

segundo a qual se estabelece que tem que ser previamente determinado o arquivamento. 

Sendo assim, serão, por conseguinte, estudados os princípios e propostas que poderão 

ser implementadas no ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente, no procedimento de 

                                                             
71Idem. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
72THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 217. 
73BRASIL, op. cit., nota 35. 
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execução fiscal, com o objetivo de trazer celeridade e eficiência na cobrança dos créditos fiscais 

do país. 
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2. A INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO JUDICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL NO 

BRASIL 

 

Como já mencionado, a Lei nº 6.830/198074 foi criada com o objetivo de trazer 

efetividade e celeridade aos processos de execução fiscal em trâmite no judiciário. Porém, 

muito pelo contrário, ao longo dos anos os processos de execução fiscal vêm acarretando um 

verdadeiro congestionamento no judiciário. 

A Taxa de Congestionamento e a Taxa de Litigiosidade das Execuções Fiscais 

demonstraram que medidas devem ser tomadas urgentemente.  

De acordo com o Relatório de Justiça em Número de 2016 do CNJ75, as execuções 

fiscais representam 39% do total de processos que tramitam no Poder Judiciário e 75% das 

execuções que ali correm. Acrescenta-se ainda, que esses processos além de ocupar a maior 

parte das execuções de todo o Poder Judiciário, o seu índice de ineficácia é chocante, pois atinge 

o percentual de 91,9%. Quer dizer, a cada 100 processos de execução que tramitaram durante 

o ano de 2015, somente 8 tiveram o seu crédito satisfeito.  

Esses processos possuem uma duração média de 8 anos, 2 meses e 9 dias até que se 

consiga fazer a penhora dos bens e, não bastando isso, somente para a citação a média de 

duração é de 5 anos. Esses são dados alarmantes e que comprovam a ineficiência do 

procedimento judicial e denotam a urgência da necessidade de se modificar esse modelo.  

Conforme preconiza Renato da Silva Gomes76: 

 

[...] a baixa eficiência do atual procedimento acarretaria até mesmo prejuízos à livre 

concorrência, haja vista a existência no mercado de empresas que cumprem as suas 

obrigações fiscais e outras que protelam o pagamento de tributos, o que refletiria no 

preço final de produtos e serviços. 

 

O Ministério da Justiça publicou um estudo no ano de 2007 acerca das execuções 

fiscais no país77. A aludida pesquisa constatou que em Estados como Rio de Janeiro e São 

Paulo, os processos de execução fiscal correspondem a mais de 50% de todo o acervo ali 

instaurado, o que acarreta o estrangulamento da eficiência do Judiciário.  

                                                             
74BRASIL, op. cit., nota 1. 
75Idem, Relatório de Justiça em números 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo 

/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
76GOMES, Renato da Silva. A relativização de direitos fundamentais e a constrição preparatória no anteprojeto de 

lei de execução fiscal administrativa. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, v. 15, nº 23, p. 63-73, 2008. 
77BRASIL. Estudo sobre execuções fiscais no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 2006. Disponível em: 

<www.cebepej.org.br/pdf/execucoes_fiscais>. Acesso em: 24 out. 2018. 
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O relatório de pesquisa Custo Unitário do processo de execução fiscal na Justiça 

Federal, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)78, demonstrou que o 

procedimento determinado pela Lei de Execução Fiscal (LEF) e subsidiariamente pelo Código 

de Processo Civil não percorre o seu curso normal: o executado é somente encontrado e citado 

em 56,5% dos casos; há o cumprimento de mandado de penhora em 22,4% dos casos; e os 

leilões são raríssimos e quando realizados, somente em 0,2% dos casos a obrigação é satisfeita. 

Além disso, somente 3,6% dos executados se apresentam voluntariamente no processo e a 

citação por edital, recorrida somente quando já não alcançada a citação por meio das outras 

modalidades de citação, é efetivada em somente 9,9% dos processos.  

Vale transcrever a análise crítica trazida por João Aurino de Melo Filho79: 

 

A análise dos números iniciais relativos à citação, ao demonstrar que, em quase 

metade dos casos, o executado, que deveria ser coagido a cumprir a obrigação, sequer 

é encontrado pelo Judiciário, já impressiona. Além do fato de que quase metade dos 

executados não é sequer localizada, os números demonstram que, mesmo os que são 

encontrados, não o são facilmente, tendo passado a respectiva execução fiscal por pelo 

menos uma tentativa anterior e frustrada de citação. Trata-se de tempo e de recursos 
dispendidos pelo Estado-Juiz e pelo Estado-Administração na tentativa, muitas vezes 

fracassada, de localização do devedor.  

 

O PGFN em números dos anos 2015, 2016 e 201780 realizado pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional comprova que ao longo dos anos a arrecadação fiscal vem diminuindo e 

o passivo fiscal vem, consequentemente, aumentando. Quer dizer, a pesquisa em 2015, 

constatou, que a arrecadação fiscal entre janeiro a dezembro de 2014 foi de R$ 

20.638.172.389,97 (vinte bilhões, seiscentos e trinte e oito milhões, cento e setenta e dois mil, 

trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) e que a dívida ativa no mesmo período 

totalizou a quantia de R$ 1.387.504.353.743,71 (um trilhão, trezentos e oitenta e sete bilhões, 

quinhentos e quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais 

e setenta e um centavos); no ano posterior, em 2016, a arrecadação entre janeiro e dezembro de 

2015 reduziu para 14,85 bilhões, por conseguinte, a dívida ativa cresceu para R$ 1,59 trilhão 

de reais; já em 2017, a pesquisa verificou que foi arrecadado entre janeiro e dezembro de 2016, 

o valor de R$ 14,54 bilhões e o estoque da dívida ativa chegou ao patamar de R$ 1,84 trilhão 

de reais.  

                                                             
78IPEA. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. Brasília: Conselho Nacional de 

Justiça, 2011. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7862/1/RP_Custo_2012.pdf>. 

Acesso em: 24 out. 2018. 
79MELO FILHO, João Aurino de. Racionalidade Legislativa do Processo Tributário. Bahia: Juspodivm, 2018, p. 

170. 
80Idem, p. 174. 
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Se direcionar a visão somente para a arrecadação, é bem provável que se acredite que 

os cofres públicos vêm arrecadando uma boa quantia anualmente. Mas, se tratando de Estado, 

é necessário olhar para o valor do que ele deixou de arrecadar, e os valores são impressionantes. 

O que mais se deve preocupar também, é que ao longo dos anos o valor da dívida fiscal 

acumulada vem só aumentando e que a maior parte do valor arrecadado é por meio do 

parcelamento.  

A aludida pesquisa, em sua publicação de março de 201981, evidenciou que o valor da 

dívida fiscal no período de janeiro a dezembro de 2018 chegou ao valor de R$ 2,2 trilhões. Isto 

é, seguiu o caminho normal e crítico de crescimento anual.  

Nesse sentido, os índices vultuosos comprovam que o Poder Judiciário não está 

estruturado para funcionar de forma eficaz nas demandas de execução fiscal e para acabar com 

a morosidade nos processos na Justiça brasileira é essencial se discutir e enfrentar a 

problemática, já que esses processos correspondem um dos principais gargalos do Poder 

Judiciário brasileiro.  

Importante frisar que o custo do Judiciário brasileiro é um dos mais dispendiosos do 

mundo. Segundo João Aurino de Melo Filho82, em pesquisa baseada em 2014, o judiciário 

demonstrou consumir 1,3% das riquezas produzidas no país (Produto Interno Bruto).  

A título comparativo, vale destacar que a pesquisa supracitada apurou que o gasto com 

o Judiciário em outros países são bens menores que os consumidos no Brasil. Na Alemanha foi 

de 0,32% do PIB do País;0,28% do PIB em Portugal; 0,22% do PIB do Chile; 0,21% do PIB 

na Colômbia; 0,19% do PIB da Itália; 0,14% do PIB da Inglaterra; 0,14% do PIB dos Estados 

Unidos; 0,13% do PIB da Argentina; e 0,12% do PIB da Espanha.   

O referido autor83acrescentou ainda que, no ano de 2013 havia 95 milhões de processos 

tramitando em todo território nacional, o que correspondia 6.041 processos para cada 

magistrado ou 1 processo para cada 2 habitantes e cerca de 70% desses processos tiveram 

ajuizamento anteriormente a 2013.  

Como já dito anteriormente, os dados são alarmantes, mas o pior é que ao longo do 

tempo se evidencia o aumento ano a ano de novos casos ajuizados. Verificou-se que entre 2003 

a 2013 o ingresso ao Poder Judiciário anualmente passou de 18 milhões para 28 milhões, 

representando um crescimento anual de 6,5%.  

                                                             
81BRASIL. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. PGFN em números 2018. Disponível em: < 
file:///C:/Users/natal/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloa

ds/pgfn_em_numeros_final_2_web%20(1).pdf>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
82MELO FILHO, op. cit., p. 317. 
83Ibid. 
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A apresentação desses dados não há nem de longe a intenção de dar um enfoque 

produtivista, mas sim trazer uma perspectiva qualitativa, uma vez que as execuções fiscais que 

tramitam no Poder Judiciário possuem consequências nefastas aos cidadãos e, por conseguinte, 

ao próprio Estado.  

 

2.1. Razões para o revés da execução fiscal no Brasil 

 

São muitos os fatores que ocasionam a morosidade dos processos em geral e a 

consequente “crise” do Poder Judiciário. 

Com relação à execução fiscal, o maior fator é o seu procedimento, inadequado à 

realidade das cobranças e dos pagamentos de dívidas fiscais e diante disso, proclamam-se 

mudanças imediatas.  

As enxurradas de processos de execução fiscal que são diariamente ajuizados perante 

o Judiciário também prejudicam bastante a eficácia desses processos. Em razão desse 

contingente, os processos de execução fiscal inviabilizam o andamento célere de todos os 

processos e, por conseguinte, correspondem a maior representatividade da ineficiência do poder 

judiciário, vez que quase sua totalidade ficam estagnados, já que abarrotam as suas varas sem 

conseguir alcançar a satisfação do crédito do Estado. 

 Conforme bem acentua João Batista do Rêgo Junior84: 

 

Grande parte desse drama decorre do assoberbamento de trabalho causado pela 

enxurrada de ações aforadas pelo seu maior cliente – o Estado (rectius, Fazenda 

Pública). Que acabam congestionando a já insuficiente (e o mais das vezes precária) 

rede de serviços judiciais instalados em nosso país. 

 

Vale o questionamento. Por que razão os processos de execução fiscal são tão morosos 

e em sua maioria nada efetivos? Quais as causas da sua ineficiência?  

Em pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 201085, se 

alcançou análise de muitos os fatores que contribuem para o problema. 

                                                             
84RÊGO JUNIOR, João Batista do, O gargalo do judiciário e os tribunais administrativos fiscais. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16330&revista_caderno=4#

_ftn4>. Acesso em:12 jul. 2018. 
85BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. As inter-relações entre o processo administrativo e o judicial (em 

matéria fiscal), a partir da identificação de contenciosos cuja solução deveria ser tentada previamente na esfera 

administrativa.p.7-8. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/2d53f36cdc1e27513 

af9868de9d072dd.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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Primeiramente, foi percebido pelos pesquisadores da UFRGS, que o procedimento e a 

demanda são inadequados, em outras palavras, foi constatado que o poder judiciário não está 

aparelhado suficientemente para tais demandas tributárias. 

Outro importante fator é a falta de confiança que a população em geral tem em relação 

às decisões advindas dos administradores tributários. Para a população, por se tratar de 

servidores que representam o Estado, os fazem acreditar que as suas decisões serão tendenciosas 

e defenderão os interesses dos órgãos que eles o representam. 

Ademais, como as decisões da administração pública não fazem coisa julgada material, 

os contribuintes se sentem incentivados a propor ações judiciais para discutir novamente, em 

juízo, o mesmo objeto já enfrentado e debatido administrativamente.  

Em outras palavras, na formalização do crédito tributário, o procedimento atual 

permite que o sujeito passivo da relação tributária enfrente toda a matéria de fato e de direito 

em uma instância administrativa, com todas as garantias existentes. E na ocasião da constituição 

definitiva do crédito tributário, o contribuinte tem livre acesso ao poder judiciário, a depender 

de sua conveniência e oportunidade, o que fomenta os ajuizamentos de demandas, sendo 

denominado como “sistema de duplicidade de instâncias” fazendo menção a instância 

administrativa e a instância judicial. Nesse sentido, vale transcrever um trecho da pesquisa da 

UFRS86: 

 

Não há diferença essencial entre as funções administrativa e a judicial, podendo a 

própria coisa julgada material ser conferida a atos administrativos, denotando uma 

forma arcaica de divisão de poderes, da qual a administração ainda é dependente. 

Quando iniciada a execução do título executivo extrajudicial, esta pode ser 

embargada, permitindo ao contribuinte repetir no judiciário toda discussão havida na 
esfera administrativa quanto às questões de fato e de direito. Não há regra que 

determine o aproveitamento de elementos do julgamento administrativo na via 

judicial, fato que pode levar à repetição do trabalho, gerando duplicação de esforços. 

 

Esse modelo atual de arrecadação do crédito tributário facilita o inadimplemento do 

tributo no prazo legal, já que para os contribuintes é mais vantajoso discutir o tributo na via 

administrativa cujo objetivo é procrastinar o seu pagamento. Ademais, o contribuinte não se 

sente coagido a cumprir no prazo legal o pagamento do tributo, a “ameaça” de ser submetido a 

uma execução forçada não o assusta, vez que tem ele plena consciência da morosidade do 

procedimento judicial e que será mais uma oportunidade de adiar o pagamento, ou ainda, 

dependendo das suas manobras, jamais realizar a quitação do débito, tendo em vista a 

possibilidade de prescrição.  

                                                             
86Idem. op. cit., p. 8. 
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Outrossim, o tempo utilizado na via administrativa permite que o contribuinte delapide 

o seu patrimônio ou até mesmo, seja ele utilizado para pagar débitos de outras naturezas, como 

por exemplo, os débitos trabalhistas. Esse fator tem sido levado muito em consideração, posto 

que, dificulta a Fazenda Pública de encontrar bens penhoráveis para concretizar a quitação do 

seu crédito e aumenta cada vez mais a ineficiência do procedimento de execução fiscal, 

impactando a economia de todo país.  

Um fator interno que contribui bastante para essa situação caótica, é que o sistema de 

cobrança de créditos fiscais é praticamente uma cópia do sistema de execução civil. Sendo 

assim, é necessário se construir um rito especial de cobrança da obrigação tributária, rito esse 

que leve em consideração todas as necessidades e peculiaridades da natureza dessas cobranças. 

É fundamental que se entenda que o crédito fiscal é talvez o crédito que possui maior 

importância, já que é ele que abastece todo o estado. Seguindo essa linha de raciocínio, deve se 

valer de um procedimento rígido, baseado nos princípios da supremacia do interesse público, 

da igualdade e celeridade.  

Mais uma vez, vale trazer uma passagem dos dizeres de João Aurino de Melo Filho87, 

que explica muito bem tal posicionamento: 

 

O processo de cobrança executiva da obrigação tributária, ao ignorar as 

especificidades de seu objeto, concretizou um sistema que não consegue cumprir sua 

função coativa, de impor a satisfação da obrigação não adimplida espontaneamente, 

nem, por consequência, sua função coercitiva, de fazer com que os contribuintes 

satisfaçam a obrigação espontaneamente para não se submeter a um processo de 

execução forçada (neste ponto, a irracionalidade teleológica do sistema diminui a 

percepção do risco associado ao não cumprimento da obrigação tributária).  

 

Outra causa do revés é o baixo índice de êxito na citação. Como já foi explicitado 

anteriormente, em média há a demora de 5 (cinco) anos para que seja efetivada a citação de um 

executado permitindo-o que aliene seu patrimônio, quite outras dívidas, e por muitas vezes, que 

ocorra a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, consequentemente, mais uma vez, 

inviabiliza a cobrança do crédito tributário.  

Em pesquisa realizada pelo IPEA, Gestão e Jurisdição88 o caso da execução fiscal da 

União, revela que há um problema de gestão nas varas, sejam elas especializadas ou não. O que 

se percebeu no estudo, é que os auxiliares da justiça assumem funções repetitivas, 

autorreferentes e suas tarefas são rigidamente divididas sem, contudo, que os permitem ter uma 

                                                             
87MELO FILHO, op. cit., p. 168. 
88IPEA. Gestão e Jurisdição o caso da execução fiscal da União. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ 

portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17951>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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visão ampla do processo como um todo, cumprem papéis unificados e isolados em cada 

processo o que provoca ainda mais a ineficiência do andamento processual.  

Foi apurado também, que a duração do processo não estava ligada a quantidade de 

processos assumidos por cada serventuário da justiça, podendo então concluir que não 

adiantaria abrir novas contratações, uma vez que o problema está ligado diretamente a gestão 

de trabalho.  

Muitos daqueles especialistas em gestão judiciária, afirmam que as varas 

especializadas - aquelas que cuidam de somente uma matéria -, conseguem obter resultados 

mais positivos em relação às varas mistas - aquelas que assumem matérias de diferentes 

naturezas -.  

Porém, na aludida pesquisa, o autor concluiu que a retro mencionada assertiva é uma 

visão errônea. Foi possível constatar que as varas especializadas em execução fiscal, não 

tiveram resultados mais eficientes e mais céleres do que as varas mistas, demonstrando que esse 

não é um caminho que solucionará o congestionamento desses processos.  

Ademais, em análise nos processos eletrônicos, comprovou que não houve melhora na 

eficiência jurisdicional pelo fato deles serem informatizados, conforme explicitado abaixo pelos 

próprios pesquisadores89: 

 

Ao lado da especialização, a informatização é usualmente apontada como um 

instrumento eficaz para a melhoria do desempenho do Poder Judiciário. Neste estudo, 
não houve qualquer variação significativa de desempenho entre as varas de autos 

físicos, digitais ou virtuais (variável 3). Este resultado pode ser consequência da baixa 

presença de autos digitais e virtuais na amostra, o que torna as estimativas instáveis. 

Todavia, não se deve desprezar que a possibilidade de informatização realmente não 

esteja exercendo qualquer impacto positivo sobre o processamento das ações. Nas 

observações realizadas em campo ao longo desse estudo, ficou claro que a 

digitalização e a virtualização não estão sendo procedidas de mudanças 

organizacionais, nem de treinamento adequado. 

 

Constatou-se também, que quanto maior o tempo do magistrado em uma mesma vara, 

maiores as chances de o processo de execução fiscal resultar em pagamento. A justificativa é 

que o magistrado permanecendo em uma mesma vara por bastante tempo, ele consegue ter mais 

contato com os processos e verificar cada um como um todo e não somente por partes, o que 

facilita que o procedimento seja mais satisfatório. 

                                                             
89Ibid. 
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Afirma Luis Henrique da Costa Pires90, que “estimativas dão conta que apenas 1% da 

Dívida Ativa consegue ser recuperada judicialmente.” Quer dizer que nem o procedimento 

judicial tem permitido resultados no mínimo aceitáveis.  

Outro ponto importante a ser debatido é a própria cultura demandista da população 

brasileira. A ideia de que o solucionador de conflitos no Brasil é unicamente ao poder judiciário 

está arraigada no Brasileiro, desde o processo de redemocratização, ocasião em que o país saiu 

de um sistema ditatorial, no qual o cidadão tinha medo de buscar o exercício de seus direitos.  

Nessa ocasião, com o advento da Constituição Federal de 1988, o brasileiro adquiriu 

um leque enorme de direitos. Juntamente a isso, com a evolução tecnológica e a democratização 

dos meios de comunicação, televisões e rádios passaram a anunciar as garantias da 

Constituição, denominada cidadã, e ainda, incentivar a população de buscá-las. O surgimento 

da internet, bem como a criação das redes sociais, contribuiu para esses números crescerem 

ainda mais abruptamente, já que trouxe mais facilidade ao acesso a informação e voz ao próprio 

cidadão. 

A Carta Magna de1988 trouxe também privatização de alguns setores públicos, o que 

ocasionou mais demandas judiciais, uma vez que tais empresas, mais especificadamente de 

energia elétrica e de telefonia, devido a falha na prestação de serviços o que denota atitudes 

desrespeitosas ao consumidor.  

O sistema de tratamento dos conflitos tributários não funciona de forma harmônica. 

Existem duas instâncias decisórias previstas, a administrativa e judicial, as quais são 

independentes, o que deve ser mantido, mas não significa que devam ser completamente 

indiferentes e estranhas entre si.  

O legislador as colocou como subsistemas isolados, o que privilegia a ineficiência, e 

impôs ao Poder Judiciário a tarefa de executar um ato de imposição tributária, o qual poderia 

estar concentrado no Poder estruturado para a realização de tal ato, o próprio Executivo.   

Por óbvio todos esses fatores afetam o Poder Judiciário como um todo, fazendo com 

que o seu funcionamento seja completamente frustrado. É por esses motivos que o Judiciário 

deve cuidar somente de questões complexas e quando a conciliação e a mediação de conflitos 

não forem capazes de resolver. No que concerne a execução fiscal, o Poder Judiciário deve se 

esvaziar dela, já que se fundamenta em título executivo extrajudicial, não necessitando ter um 

magistrado para fazer a condução do processo.  

 

                                                             
90PIRES, Luis Henrique da Costa. O projeto da nova lei de execuções fiscais e a execução administrativa. Revista 

do Advogado, São Paulo: AASP, v.27, nº 94, p. 86-95, nov. 2007. 
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2.2. Da reserva de jurisdição e limites da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

 

Um dos fatores que pode ceifar o deslocamento do procedimento da execução fiscal 

para a esfera administrativa é a discussão que envolve a suposta violação aos princípios 

constitucionais da inafastabilidade do controle judicial (CRFB, artigo 5º, XXXV), do devido 

processo legal (CRFB, artigo 5º, LIV), ampla defesa e contraditório (CRFB, artigo 5º, LV).   

O princípio da inafastabilidade do controle judicial, também denominado como o 

princípio da ubiquidade, estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de direito. Segundo José Afonso da Silva91: 

 

O princípio da proteção judiciária, também chamado de princípio da inafastabilidade 

do controle jurisdicional constitui, em verdade, a principal garantia dos direitos 

subjetivos (...) aí se junta uma constelação de garantias: as da independência e da 
imparcialidade do juiz, a do juiz natural ou constitucional, a do direito de ação e de 

defesa. 

 

A controvérsia gira em torno da interpretação ampliativa que os fomentadores da 

execução administrativa fazem para fundamentar a não violação ao princípio da 

inafastabilidade do Poder Judiciário e seus consectários.  

Em 10 de fevereiro de 2010, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo92 emitiu 

um parecer repudiando o Projeto de Lei nº 5.080/2009, cujo objetivo é implementar um sistema 

de execução fiscal híbrido, em que a Administração Pública terá autorização de realizar a “pré-

penhora, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal”.  

O parecer foi assinado por nomes de peso e referência, são eles: Luiz Flávio Borges 

D’Urso, Walter Cardoso Henrique, Ives Gandra da Silva Martins, André Ramos Tavares, Luis 

Eduardo Schoueri e Roque Antônio Carraza. Sem contar, com o apoio de diversas entidades 

empresariais, como por exemplo: Fecomércio, Associação Comercial de São Paulo e CNI. 

As críticas são inúmeras e a principal é o afastamento da jurisdição e do devido 

processo legal, posto que, o referido Projeto de Lei permite que a própria Fazenda Pública faça 

a constrição do valor ou o bloqueio de bens do contribuinte devedor. Além disso, cria um 

sistema que permite acesso amplo a situação financeira, assim como, a quantidade de 

patrimônio de todos os cidadãos.  

                                                             
91SILVA, apud PIRES, op. cit., p. 86. 
92D’URSO, Luiz Flávio Borges. Parecer contra rito de execução sumária de contribuintes. Disponível em: 

<http://www.oabsp.org.br/noticias/2010/02/10/5944>. Acesso em: 28 fev. 2018. 
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Entendem também, que há violação ao direito de propriedade e transgressão ao 

princípio da separação de poderes, tendo em vista, que a Fazenda Pública adquirirá poderes 

constitucionais inerentes ao Poder Judiciário, poderes esses que fazem parte de sua função 

típica.  

Outrossim, para os que defendem a constitucionalidade o Projeto de Lei, fundamentam 

que o estado tem o poder-dever de realizar a arrecadação fiscal e, com base no princípio da 

supremacia do interesse público, ele precisa se valer de meios impositivos e coercitivos que 

conduzam a resultados eficientes para a melhora da economia e benefício de toda a sociedade.  

Ainda para essa corrente esses meios coercitivos, como a constrição preparatória na 

esfera administrativa, viabiliza a celeridade na arrecadação do crédito tributário, fazendo com 

que o contribuinte cumpra com a sua obrigação tributária e como resultado prático, proporciona 

melhora nos preços de mercadorias, acaba diminuindo a tributação, pois aumentando a 

arrecadação, o sujeito passivo que cumpre de forma voluntária e tempestiva com o pagamento 

da tributação, acaba sendo devidamente beneficiado.  

Além desses fatores, cumpre relembrar que sempre que o cidadão se sentir lesado com 

a atuação da Administração Pública, reserva a ele se socorrer do Poder Judiciário, que fará a 

conferência da legalidade da atuação da Fazenda Pública, por conseguinte irá fazer valer os 

princípios da inafastabilidade de jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. 

Apesar de parecer que a cláusula de inafastabilidade é totalmente antagônica em 

relação ao movimento de desjudicialização, o que se pode verificar é uma verdadeira 

compatibilidade entre elas, ou melhor, as referidas cláusulas se complementam. Se o princípio 

do acesso à justiça significa que todos possuem o direito a um provimento célere, justo e seguro 

e o acesso à justiça não está sendo efetivo, então a desjudicialização será a solução para a 

efetivação da justiça.  

É o que defende Arthur Rabay93: 

 

É apropriado e correto auto-intitular unicamente o Poder Judiciáriode JUSTIÇA? 

Apenas e tão somente o Poder Judiciário é a única via exclusiva de acesso à 

JUSTIÇA? 

Diante da morosidade da máquina judiciária, mesmo diante de vedação expressa a 
respeito inserida na Constituição Federal, da produtividade ruim quanto à prolação de 

decisões judiciais, da enormidade do número de leis, e da atual insegurança e 

incerteza, não raras vezes, de interpretação das mesmas pela magistratura, bem como 

da dissonância de determinadas decisões judiciais frente a valores sociais 

universalmente almejados pela sociedade, fundir os conceitos de Poder Judiciário e 

                                                             
93RABAY apud FILHO, João Aurino de Melo. Racionalidade Legislativa do Processo Tributário. Salvador: 

Juspodvm, 2018, p. 316. 
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Justiça, olvidando-se de outros modos de solução de conflitos, não se revela 

apropriado, nem tampouco correto. 

 

A conclusão que se extrai é que o acesso à Justiça e o acesso ao Judiciário são 

afirmações distintas. E a desjudicialização vem para retirar o monopólio do Poder Judiciário 

como instância exclusiva da resolução de conflitos, para trazer celeridade e eficiência ao 

processo.  

Trata-se da visão atual, conforme explicitado por Humberto Dalla e José Roberto 

Sotero94, nos termos abaixo: 

 

À luz do conceito moderno de acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição deve passar por uma releitura, não ficando limitado ao acesso ao judiciário, 

mas se estende às possibilidades de solucionar conflitos no âmbito privado. Nessas 
searas, também devem ser asseguradas a independência e a imparcialidade do terceiro 

que irá conduzir o tratamento do conflito. 

 

Como já explicitado anteriormente, havendo lesão ou ameaça ao direito caberá ao 

jurisdicionado recorrer ao Poder Judiciário. O que se mantém então, é o controle do poder 

jurisdicional, caso seja provocado, frente as decisões em âmbito administrativo. Será uma 

escolha do jurisdicionado, até porque trata-se de um direito fundamental de liberdade do 

cidadão. 

Porém, o contribuinte pode também se satisfazer em resolver o seu conflito 

amigavelmente, somente na esfera administrativa, sem, contudo, recorrer ao judiciário. A ideia 

é demonstrar a ele que a execução administrativa é mais vantajosa, porque o permite fazer a 

resolução amigável do conflito, evitando que ele tenha seus bens confiscados. 

Cumpre ainda lembrar que o Código de Processo Civil de 2015 possui a sua essência 

pautada na conciliação, na resolução dos conflitos de forma amigável, com base no princípio 

da cooperação entre as partes. Tudo isso veio para facilitar e dar segurança para que a parte 

prefira a conciliação e, consequentemente, trazer a real celeridade da justiça. 

É o que já foi visto sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme explica 

João Aurino de Melo Filho95: 

 

... Agravo Regimental nº 5.206/EP, onde se declarou a constitucionalidade da Lei nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispôs sobre a arbitragem. O Ministro Carlos 

Velloso, no julgamento citado, registrou que a inafastabilidade do controle judicial 

diante da lesão ou ameaça de direito é dirigida ao legislador: “Entretanto, a 

                                                             
94PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. A desjudicialização enquanto 

ferramenta de acesso à justiça no CPC/15:a nova figura da usucapião por escritura pública. Disponível em: 

<https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/26605/18969>. Acesso em: 28 fev.2018. 
95MELO FILHO, op. cit., p. 318. 
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Constituição não estabelece que as pessoas não poderão excluir os seus litígios da 

apreciação do judiciário.” Pontuou, ainda, que, se a parte pode transacionar em torno 

do próprio direito material, podendo, inclusive, desistir da ação em andamento, não 

seria razoável que não pudesse desistir do direito instrumental mediante cláusula 

compromissória.  

 

A conclusão que se pode obter é que o jurisdicionado não pode jamais ser obrigado a 

levar o seu conflito ao Poder Judiciário, fundamentado em seu direito de liberdade, pode ele, 

dentro das alternativas existentes, escolher em resolvê-lo pelos meios alternativos de resolução 

de conflitos, até porque se ele quiser, poderá até renunciar ao seu direito.  

Nessa ordem de pensamento, a lei jamais poderá criar obstáculos para o cidadão ter 

acesso ao judiciário ou impedir o seu acesso, no entanto, poderá ela autorizar, de acordo com a 

manifestação de vontade dos seus jurisdicionados, a resolução de conflitos por meios 

alternativos.  

Um exemplo a ser citado, já existente no nosso ordenamento jurídico brasileiro, é a 

arbitragem. A nossa Constituição da República não impede que árbitros (imparciais) decidam 

os conflitos pelas partes envolvidas, e seguindo a mesma linha de raciocínio, ela não pode 

impedir também que atos de execução sejam realizados por agentes públicos também 

imparciais.  

Não se trata de entregar a administração pública atribuições do poder jurisdicional, 

mas entregar-lhes o poder de efetuar a execução, em que se fundamenta em um título executivo 

extrajudicial. Não há processo de conhecimento, deverá o agente público somente impulsionar 

o processo e tomar deliberações burocráticas até a constrição do crédito.  

Veja-se, na arbitragem, os agentes imparciais (árbitros) decidem o conflito pelas 

partes, significando dizer que as suas decisões substituem as vontades das partes litigantes. É 

muito mais sério do que efetuar somente a execução de um título já constituído.  

Enfim, a cláusula de inafastabilidade do controle jurisdicional não impõe o monopólio 

da jurisdição pelo Judiciário. Esse entendimento foi incorporado ao ordenamento jurídico 

brasileiro a partir de decisões políticas do legislador, mas não expressamente imposto pela 

Constituição. Ao contrário, para exercer a Constituição, trazendo o fundamento na liberdade do 

cidadão, deve-se retirar esse monopólio das mãos do Poder Judiciário.  

 

2.3. Proposta de solução da problemática: desjudicialização 

 

É oportuno, em primeiro momento, traçar o conceito acerca da desjudicialização em 

que se pode afirmar que é um movimento de retirada de procedimentos que anteriormente eram 
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exclusivos da função judicial e incorporados a função de outras esferas diversas das judiciais, 

as administrativas.  

Nas palavras de Daniela Olímpio de Oliveira96 ao construir um conceito para a 

desjudicialização afirma que: 

 

Se analisarmos a expressão “desjudicialização” pelo seu campo léxico, o prefixo 
“des”, que vem do latim, significa “ação contrária”; “negação”; “separação”. O 

termo “judicializar” por sua vez, é verbo novo, posto que a palavra vem do sujeito – 

“Judiciário” -, o Poder. A semântica dá a entender, portanto, a existência de um 

movimento de retirada do Judiciário, o qual está ligado a temas que são postos num 

outro patamar de processualidade – especialmente a administrativa -, deixando de ser 

objeto de tratamento judicial.  

 

Em outras palavras, a desjudicialização é um fenômeno processual que retira da 

competência do Poder Judiciário matérias que eram exclusivas dele e a entregam para outras 

esferas, mais especificadamente a Administração Pública. 

No Brasil, o aperfeiçoamento do modelo de arrecadação de tributo é de grande 

relevância, pois tem como objetivo fomentar a atividade econômica, melhorar os serviços 

públicos prestados, ampliar suas políticas de inclusão social e distribuição de renda.   

Não há qualquer dúvida que aplicando formas mais eficientes de cobrança acarretará 

o aumento de receita e, por conseguinte, a melhoria de toda a sociedade.  

Diante disso, como já foi verificado que o modelo atual de arrecadação de tributos está 

em colapso, se fez necessário analisar as propostas que se ventilou dentro do fenômeno da 

desjudicialização. 

Essas propostas são baseadas nos sistemas de execução administrativa de países 

estrangeiros que serão analisados mais à frente. Mas, é importante informar desde então, que 

os modelos de execução administrativa dos referidos países funcionam de forma eficiente e por 

mais que o procedimento difere de um país para o outro, todos se utilizam do Poder Judiciário 

somente em casos excepcionais, uns com mais e outros com menos intensidade.  

Ao utilizar o fundamento do Direito Comparado para defender a desjudicialização 

como a solução para o fracasso do sistema judicial de execução fiscal do Brasil, é perceptível 

que a execução administrativa é modelo mais moderno e de êxito de resolução de conflitos 

tributários, tanto em termos qualitativos, como também quantitativos. 

                                                             
96OLIVEIRA, Daniela Olímpio de. Desjudicialização. Acesso à Justiça e Teoria Geral do Processo. Curitiba: 

Juruá, 2015, p. 185. 



43 

 

A execução administrativa fiscal irá permitir de sobremaneira um grande avanço 

econômico no país, considerando-se que a arrecadação fiscal é fundamental para a manutenção 

do próprio Estado Fiscal que só sobrevive com essas receitas derivadas.  

Diante da crise econômica e política que o Brasil enfrenta, mostra-se que o momento 

é ideal para se fazer uma reforma legislativa, principalmente nessa área. Trata-se de uma 

oportunidade para a evolução, já que só há desenvolvimento econômico se houver planejamento 

legislativo, em que se deve haver criação de normas racionais, uma vez que o desenvolvimento 

somente será sustentável se estabelecido um trabalho de parceria entre a atividade econômica e 

a atividade legislativa criadora de políticas públicas.  

Argentina e Portugal são dois exemplos de países que implantaram a execução 

administrativa em época de crise econômica. Portugal ainda implementou uma lei de arbitragem 

tributária. A execução fiscal administrativa possui menor custo para o Estado e em 

contrapartida, por ser menos burocrática, a condução do processo é mais rápida e dificulta 

medidas procrastinatórias dos devedores.  

Não basta se valer de mudanças tópicas e pontuais, é necessária uma reestruturação 

completa no sistema de resolução de conflitos tributários, além de reconstruir a relação Estado-

juiz e Estado-administração, bem como, não menos importante, a relação entre o contribuinte 

e essas duas figuras já mencionadas anteriormente.  

A relação Estado-juiz e Estado-administração, apesar de independente, deve ser 

harmônica e coerente, é o que determina o artigo 2º da Constituição da República de 198897. 

Devem eles trabalhar em conjunto, de modo a repelir que matérias já discutidas na instância 

administrativa venham a ser rediscutida na esfera judicial. É preciso ter o Poder Judiciário como 

garantia de todos, mas se deve recorrer a ele somente em casos excepcionalíssimos, apenas para 

serem apurados abusos e ilegalidades e jamais para rediscutir o mérito tributário.  

O movimento da desjudicialização vem propor ampliação no poder de autotutela da 

administração e da resolução dos seus conflitos, de modo que a própria administração possa 

rever os seus atos e que eles façam coisa julgada material. No Direito Tributário Francês, por 

exemplo, a própria administração faz o controle de suas decisões, ocasião em que o Poder 

Judiciário é completamente afastado. No Brasil, esse modelo não há viabilidade de ser 

incorporado ao nosso ordenamento, pois a Constituição da República de 1988 adotou o sistema 

de jurisdição una.  

                                                             
97BRASIL, op. cit., nota 71. 
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Nessa linha de raciocínio, não existe então possibilidade de ser adotado no Brasil o 

sistema de contencioso administrativo puro, como é no sistema francês. Aqui, deve-se 

desjudicializar, mas é essencial a implementação de um sistema misto de resolução de conflitos 

tributários, como na maioria dos países estrangeiros.  

O papel de destaque do Poder Judiciário deve ser mantido, até porque, a nossa Carta 

Política de 1988, como supramencionado impôs o Princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, ocasião em que seria inconstitucional a implementação de um sistema 

administrativo puro, mas também não determina que o Poder Judiciário deva atuar com 

exclusividade ou monopólio.  

A Constituição Federal 1988 não vedou a criação de uma instância administrativa de 

resolução de conflitos, muito pelo contrário, levando em conta que impôs à Administração o 

dever de corrigir seus atos, nos moldes do artigo 5º, XXXIV, “a”, CRFB 8898 quando garante 

ao administrado o direito de petição interposto perante os Poderes Públicos em defesa aos 

direitos ou contra ilegalidade e abusos de poder. 

O ordenamento jurídico brasileiro determinou a criação de práticas de alternativas de 

resolução de conflitos na esfera administrativa e, no artigo 37 da Constituição Federal99 impõe 

o princípio da eficiência na administração pública. Mas, para que a esfera administrativa seja 

eficiente, é primordial a implementação de um sistema normativo que permita que ela faça a 

revisão dos seus próprios atos, faça a verificação da juridicidade e acolha o pedido do 

administrado, quando for a hipótese.  

O poder de autotutela da administração há previsão, conforme súmulas editadas pelo 

Supremo Tribunal Federal100, transcritas abaixo: 

 

Súmula nº 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

atos; 

Súmula nº 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  

 

O dever de corrigir seus atos é indiscutível, mas a extensão desse poder de autotutela 

que deve ser ampliada, haja vista que no Direito Administrativo atual o agente da administração 

                                                             
98Ibid. 
99Ibid. 
100Idem. Súmulas do Supremo Tribunal Federal de nº 346e473. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms 

/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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tem atuação restrita, posto que não pode nem ao menos interpretar a lei, devendo ele somente 

aplicá-la.  

A visão moderna do Direito Administrativo prevê uma perspectiva mais constitucional 

e principiológica desse ramo do Direito, de modo que seja ampliado o espaço de decisão da 

administração, pautado na juridicidade, de forma que determine que sua conduta não deva ser 

pautada apenas na lei, mas em todo ordenamento jurídico.  

O princípio da juridicidade é fundamental para os atos administrativos, por ser 

composto pela legalidade, pela legitimidade e pela licitude. Esses são os parâmetros que devem 

ser utilizados pela administração nos seus atos.  

Outrossim, apesar de ampliação do poder de autotutela da administração, não significa 

que ela poderá agir como um particular, que pode, dentro da liberdade que lhe é conferido pela 

legislação, defender seus interesses privados. Não se pode permitir que seja privilegiado o ato 

administrativo ilegal. Nesse contexto, impõe que o controle interno administrativo seja amplo 

e efetivo, e o ato administrativo pode ser defendido se houver interesse público nele contido.  

Sendo assim, para que tenha um sistema de resolução de conflitos eficiente, é 

fundamental que a autotutela administrativa seja ampla, de modo que viabilize a análise muito 

além da legalidade, mas sim a integral juridicidade do ato administrativo. Em contrapartida, é 

essencial também se valer de um controle interno efetivo administrativo, para garantir a 

exclusividade do interesse público nas decisões da administração. 

É preciso retirar a roupagem autoritária existente nas relações tributárias e 

implementar uma roupagem democrática e mais participativa. Em outras palavras, é 

fundamental aproximar o contribuinte do Estado, e priorizar sempre uma solução consensual 

dos conflitos tributários.  

Diante dessas medidas, a administração pública desenvolverá uma relação de 

transparência e confiança com o contribuinte, garantindo-lhe a aplicação do devido processo 

legal, e quando for pertinente, apresente ao administrado possibilidades mais acessíveis de 

quitação do débito tributário.  

Conforme argumento antes expendidos, é preciso priorizar o acordo e não o ato 

processual executivo impositivo. Trata-se de medidas já implementadas em países ocidentais, 

e consequentemente, já comprovadamente exitosas. 

Humberto Gomes de Barros101é um grande defensor da desjudicialização e pondera os 

seguintes argumentos: 

                                                             
101BARROS, Humberto Gomes de. Execução Fiscal Administrativa. Revista CEJ, Brasília, v. 11, nº 39, p. 4-9, 

out/dez. 2007. 
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O Estado-administração é capaz de, visando a interesses sociais, expropriar um 
proprietário que nada lhe deve. No entanto, se o proprietário é inadimplente, na 

sagrada obrigação de honrar dívidas para com o Erário, a Administração queda-se 

impotente. Nesse caso, é necessário acionar o Estado-Juiz, fazendo com que este 

efetive a desapropriação. 

 

Trata-se de argumentos muito lógicos. Realmente, se o Estado administrador pode por 

conveniência e oportunidade desapropriar um bem de qualquer cidadão, sem, contudo, ter 

havido um processo judicial com aplicação da atividade jurisdicional, por que razão, esse 

mesmo Estado administrador não poderia fazer constrição de bens para pagamento do crédito 

tributário? A desapropriação é muito mais grave do que a execução administrativa.  

Ainda esse mesmo autor afirma que102: 

 

Fui, durante trinta anos, procurador do Estado. Como tal, inúmeras execuções fiscais. 

Sei, assim, como se desenvolve tal “processo”: o Estado dirige-se ao juiz, que se limita 
a determinar a citação do devedor, a ordenar a penhora, conferir cálculos, marcar o 

leilão, adjudicar o bem ao vencedor e entregar o dinheiro apurado ao Estado 

exequente. Só quando o executado opõe embargos é que se abre um processo de 

verdade. Quando não há embargos o juiz funciona como mero administrador. 

 

Grande parte dos processos de execução fiscal, o magistrado se limita a determinar 

atos administrativos e não atua por meio de sua função jurisdicional.  

Acontece que, como há um abarrotamento de processos em trâmite, acaba que o juiz 

mesmo com todos os seus auxiliares, não consegue gerir a sua vara para que ela tenha maior 

aproveitamento e eficiência a fim de finalizar a atividade jurisdicional de forma célere e eficaz. 

A jurisdicionalização da cobrança dos créditos estatais fez da justiça brasileira um 

imenso depósito, em que os processos de execução fiscal, acumulam-se paralisados, sem 

qualquer solução inviabilizando os anseios sociais da Administração Pública e também dos 

administrados. 

Outro ponto importante de enfrentamento é a compatibilidade da execução fiscal 

administrativa com o devido processo legal, já que por vezes já dito, a garantia do acesso ao 

Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito. A adoção da execução fiscal 

administrativa somente implementará uma separação e especialização dos órgãos responsáveis 

pela cobrança do crédito tributário.  

A desjudicialização tem como proposta deixar nas mãos dos agentes da administração 

(funcionários públicos) a cobrança da obrigação tributária, impor a administração pública a 

                                                             
102 Idem, op. cit., p. 8. 
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prática dos atos executórios e deixar a cargo do Poder Judiciário demandas que sejam 

complexas e que não tenham outra alternativa para evitar a sua distribuição.  

O Poder Judiciário não irá apreciar o mérito tributário, nem tampouco, fiscalizar o 

processo de execução administrativa, o que se reserva a ele é somente coibir, caso seja 

provocado, os atos administrativos ilegais ou abusivos.  

O administrado, se ficar insatisfeito com a cobrança tributária atribuída a ele, deverá 

recorrer a própria administração, que em seu poder de autotutela irá verificar novamente a 

regularidade dos seus atos. Mas, se após a execução administrativa suportada pelo 

administrado, esse entender ter havido ilegalidade ou abusos, então somente nessa hipótese 

deverá ele recorrer ao Poder Judiciário.  

Apesar de a presente obra trazer como a principal solução para o colapso do Poder 

Judiciário a desjudicialização, diante do abarrotamento de demandas executivas estagnadas, 

mais especificadamente executivos fiscais, esse não é um fenômeno novo.  

O fenômeno da desjudicialização já vem sendo posto em prática para solucionar 

conflitos há anos no Brasil. Em ordem cronológica, será brevemente explicitado exemplos de 

desjudicialização já implementadas no ordenamento jurídico brasileiro. 

O primeiro exemplo, talvez o mais interessante a ser analisado, é o Decreto-Lei nº 

70/66103 que consagrou a possibilidade de se valer da execução extrajudicial dos imóveis com 

garantia de dívida hipotecária.  Acontece que, ainda hoje, mesmo com a jurisprudência 

assentada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria, no sentido de que o referido decreto foi 

recepcionado pela Constituição, a muito se discute acerca da sua constitucionalidade, uma vez 

que para ser realizada a execução do bem inadimplente, não é necessário passar pelo crivo do 

Poder Judiciário.  

A matéria teve Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário (RE nº 

627106104) e, desde então, encontra-se no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, houve 

quatro votos pela inconstitucionalidade, pelos seguintes ministros: Luiz Fux, Cármen Lúcia, 

Antunes Rocha, Ayres Britto e Marco Aurélio.  

Alegam os ministros que há incompatibilidade da execução extrajudicial de dívidas 

hipotecárias com a Constituição Federal de 1988105. Entendem ofender o princípio do devido 

                                                             
103 BRASIL. Decreto-Lei nº 70/66. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0070-

66.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
104 Idem. Supremo Tribunal Federal. RE nº 627106. Relator: Ministro Dias Toffoli. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3919340&nume

roProcesso=627106&classeProcesso=RE&numeroTema=249>. Acesso em: 06 jul. 2019.  
105 Idem, op. cit., nota 71. 
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processo legal, já que o devedor tem o seu bem expropriado sem, contudo, ser ouvido e, 

ademais, só pode reclamar após a garantia do bem pelo credor. Acrescentam ainda, que se trata 

de uma verdadeira autotutela, negada pela Constituição Federal de 1988106.  

Além disso, defendem também que há desrespeito aos princípios do juiz natural, 

monopólio estatal de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa, bem como à inafastabilidade 

da jurisdição.  

Outrossim, os Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, votaram pela 

constitucionalidade do Decreto. Valeram-se do argumento de que o decreto fora recepcionado 

pela Constituição e, nas palavras de Dias Toffoli107: 

 

as regras do decreto-lei não representam uma supressão do processo de execução do 

efetivo controle judicial, mas tão somente um deslocamento do momento em que o 

Poder Judiciário é chamado a intervir. No caso, o executado poderá buscar reparação 
judicial se entender que teve seu direito individual de propriedade lesado. 

 

O Ministro Ricardo Lewandowski trouxe, basicamente, a mesma fundamentação 

jurídica, e acrescentou que o decreto-lei teve o objetivo de desburocratizar o sistema de 

financiamento de imóvel para pessoa física e que o financiamento da casa popular está em 

constante crescimento e é necessário que haja mecanismos ágeis que viabilize o funcionamento 

desse mercado em expansão.  

Em fevereiro do ano de 2018, o RE nº 627106108 foi remetido ao gabinete do Ministro 

Gilmar Mendes para análise da matéria e lá se encontra até então, estando assim, pendente de 

julgamento.  

No que tange à divergência de entendimento, acredita-se que não há qualquer ofensa 

ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à ampla defesa, ou a qualquer outro 

princípio constitucional. Como já foi demonstrado, não houve qualquer supressão do Poder 

Judiciário e sim, o momento em que ele é chamado a intervir. O que houve foi somente um 

deslocamento por força de lei, para o momento da retomada do imóvel.  

No artigo 37, §§ 1º e 2º, o Decreto-lei nº 70/66109, trouxe a possibilidade de 

apresentação de contestação pela defesa, após a arrematação e antes da entrega do bem, cujo 

objetivo é permitir que o devedor possa demonstrar sua insatisfação, caso entenda pela 

contrariedade da expropriação do bem.  

                                                             
106 Ibid. 
107Idem, op. cit., nota 104. 
108 Ibid.  
109 Idem, op. cit., nota 103. 
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Outro argumento importante é o abarrotamento de processos no Poder Judiciário. Esse 

fato deve ser levado em consideração. É desnecessário levar essas questões ao judiciário até a 

arrematação do bem, já que irá impor a ele que cuide de mais questões burocráticas. Além disso, 

a lei é clara e o devedor concordou com as regras na realização do financiamento.  

Vale concluir a elucidação acima com o entendimento de Rachel Nunes de Carvalho 

Farias110 acerca do assunto: 

 

Desse modo, em nosso entendimento, seria um caso de desjurisdicionalização, tendo 

em vista que a consideramos como transferência de atos, que antes competiam aos 

tribunais e eram praticados por juízes ou por oficiais de justiça, sob as ordens e direção 

de magistrados judiciais, para entes privados ou Órgãos da Administração (providos 

de poderes públicos delegados) com competência para praticar todos os atos e 

operações em alguns procedimentos.  

 

Outro exemplo a citar é a Lei nº 8.455, de 24.08.1992111, que instituiu a abertura para 

a utilização das chamadas perícias extrajudiciais, autorizando ao juízo dispensar a perícia 

judicial nos termos do artigo 427 do Código de Processo Civil de 1973112. A referida lei trouxe 

mais efetividade, uma vez que a perícia passou a ser realizada por meio de técnicas mais 

simples, o que acarretou celeridade e maior eficiência ao procedimento.  

A lei de arbitragem (Lei nº 9.307, de 23.09.1996113) é mais um exemplo a ser destacado 

que previu a possibilidade de solucionar conflitos fora da esfera jurisdicional, com efeito de 

trânsito em julgado.  

Importante ressaltar também é a Lei nº 9.514 de 20.11.1997114, que dispõe acerca do 

sistema de financiamento imobiliário e passou a autorizar a alienação extrajudicial do imóvel e 

pelo agente fiduciário quando da constatação da mora do fiduciante.  

Já em 2004, a Lei nº 10.931115 permitiu que as retificações de registro imobiliário, até 

então sujeitas a jurisdição voluntária, pudessem ser realizadas pelo Oficial do Registro de 

Imóveis e, que fosse reservado ao Poder Judiciário sua intervenção somente na ausência de 

acordo entre as partes envolvidas.  

                                                             
110FARIAS, Rachel Nunes de Carvalho. Desjudicialização do Processo de Execução. O Modelo Português como 
uma Alternativa Estratégica para a Execução Civil brasileira. Curitiba: Juruá, 2015, p. 121. 
111BRASIL. Lei nº 8.455, de 24 de agosto de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS 

/1989_1994/L8455.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
112 Idem, op. cit., nota 26. 
113Idem. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

l9307.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
114Idem. Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS 

/L9514.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019.  
115 Idem. Lei nº 10.931de 02 de agosto de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 

2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019.  
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A Lei nº 9.514/1997116, assim como o Decreto-Lei nº 70/66117, também foi objeto de 

Repercussão Geral no RE nº 860631118 no qual houve a declaração de constitucionalidade da 

referida lei.  

É possível ver semelhanças em relação a ambos diplomas legais. Mas, eles possuem 

objetos distintos, como é possível verificar no próprio acórdão do RE nº 860631119, in verbis: 

 

Naquele leading case, discute-se a recepção constitucional do Decreto-Lei 70/1966, 

que prevê a execução extrajudicial para as dívidas contraídas no regime do Sistema 

Financeiro Habitacional, com garantia hipotecária, situação diversa da presente 
demanda, cujo objeto é a constitucionalidade da Lei 9.514/1997, que prevê a 

possibilidade de execução extrajudicial nos contratos de mútuo pelo Sistema 

Financeiro Imobiliário, com a alienação fiduciária de imóvel. Nessa última 

modalidade de contrato não há transmissão da propriedade ao devedor, mas tão 

somente transferência da posse direta do bem. O credor fiduciário, portanto, não se 

imiscui no patrimônio do devedor para excutir bem de propriedade alheia, uma vez 

que o imóvel permanece sob propriedade da instituição financeira [...] 

 

A Lei nº 9.514/1997120 expressamente permite que o credor realize a chamada venda 

extrajudicial do bem alienado, sem que seja necessário recorrer ao Poder Judiciário. E diante 

disso, o objeto do Recurso Extraordinário foi a ofensa aos princípios constitucionais do devido 

processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, bem como 

da jurisdição una e do juiz natural.  

Porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a execução extrajudicial, no caso, 

não há ofensa à Constituição Federal de 1988121. O primeiro fundamento que embasou a 

constitucionalidade foi que o bem alienado nos contratos de alienação fiduciária é de 

titularidade da financeira e não do devedor, em que este somente possui a posse direta do bem. 

Sendo assim, a financeira somente irá reaver a posse de sua propriedade.  

Outra fundamentação é a importância de garantir aos contratantes segurança jurídica 

e maior estabilidade nas relações jurídicas no mercado imobiliário nacional, para incentivar 

investimentos cujo objetivo é expandir as políticas governamentais de incentivo à moradia.  

Entenderam os Ministros, que o objeto do Recurso Extraordinário é muito maior do 

que qualquer direito subjetivo das partes, para eles há uma importância nacional de fomento da 

economia e melhoria das condições de aquisição de propriedade da população em geral.  

                                                             
116 Idem, op. cit., nota 114. 
117 Idem, op. cit., nota 103. 
118 Idem. Supremo Tribunal Federal. RE nº 860631. Relator: Ministro Luiz Fux. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4694303&nume

roProcesso=860631&classeProcesso=RE&numeroTema=982>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
119 Ibid. 
120Idem, op. cit., nota 114. 
121Idem, op. cit., nota 71. 
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Acredita-se que a decisão de constitucionalidade da Lei nº 9.514/1997122 tenha sido o 

melhor posicionamento, já que o devedor ao realizar o contrato de financiamento está ciente 

das regras do inadimplemento e, apesar de haver a execução extrajudicial, não há supressão do 

processo de execução ao controle jurisdicional, senão vejamos123:  

 

[...] caso ocorra lesão individual ao devedor, não haverá exclusão da apreciação do 
Poder Judiciário, levando-se em consideração que há previsão de uma forma de 

controle judicial antes da perda da posse do imóvel, desde que reprimida pelos meios 

processuais próprios. 

 

A Lei nº 11.101/05124 é outro exemplo, já que reestruturou o processo de falência e 

implementou a recuperação empresarial e trouxe a faculdade de ser feita pela via judicial ou 

extrajudicial. Escolhendo a via extrajudicial, o devedor negocia com os credores e havendo 

acordo, este será levada juízo para a sua homologação, o que torna o título executivo judicial. 

A referida mudança teve o propósito principal de preservar a empresa, conforme elucida 

Daniela Olímpio de Oliveira125: “Essa legislação vem ao propósito de valorização da função 

econômica e social da empresa, uma vez que, preservando a empresa, promove-se a salvaguarda 

dos interesses dos credores, sem contar com o próprio desenvolvimento do país.” O tema da 

desjudicialização recebeu notoriedade no Brasil com a chegada da Lei nº 11.441/07126, a qual 

implementou a possibilidade de inventário, partilha e divórcio extrajudiciais, o que pode ser 

realizados por meio do cartório de notas. Nas palavras de Flávio Tartuce127: “os principais 

objetivos da Lei nº 11.441/07 – reafirmados pelo Novo CPC – foram as reduções de burocracias 

e de formalidades para os atos de transmissão hereditária, bem como a celeridade, na linha da 

tendência atual de desjudicialização das contendas e dos pleitos.” 

Ressalte-se também a Lei nº 11.790, de 02.10.2008128, que inovou no que tange a 

declaração de nascimento fora do prazo legal, já que permitiu que fosse realizada diretamente 

nas serventias extrajudiciais, sem que fosse necessária a interferência judicial.  

                                                             
122Idem, op. cit., nota 114. 
123FARIAS, op. cit., p. 123. 
124BRASIL. Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ 

Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
125OLIVEIRA, op. cit., p. 188. 
126BRASIL. Lei nº 11.441 de 04 de janeiro de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 

2007-2010/2007/Lei/L11441.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
127TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. 6.ed. São Paulo: Editora Método, 2016, p. 1650. 
128BRASIL. Lei nº 11.790 de 02 de outubro de 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 

2007-2010/2008/Lei/L11790.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
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A Lei nº 11.977, de 07.07.2009129, que regula o Programa Minha Casa Minha Vida, 

implementou a permissão da regularização do imóvel para adquirir a propriedade mediante 

usucapião, pela via administrativa.   

Nesse contexto, está comprovado que o caminho que melhor solucionará o problema 

é a desjudicialização da execução fiscal, cujo objetivo é concentrar todo sistema de solução dos 

conflitos tributários nas atribuições do Estado-Administração, e reservar ao Poder Judiciário 

atuação excepcionalíssima, para somente ser provocada a sua imposição em casos de lesão ou 

ameaça de direito. 

 

2.3.1. Proposições legislativas que propõem a alteração do sistema de resolução de conflitos 

tributários 

 

Existem alguns Projetos de Lei já tramitando desde 2009, no Congresso Nacional, cujo 

objetivo é modificar o sistema de solução dos conflitos tributários. Sendo assim, serão eles 

brevemente analisados para que se possa entender um pouco acerca da tendência do futuro da 

execução do crédito tributário.  

Precipuamente, o Projeto de Lei nº 5.080/2009130, que fora elaborado pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional conjuntamente com o Conselho da Justiça Federal, 

cujo objetivo é modificar a atual Lei de Execuções Fiscais, a Lei nº 6.830/80131 para autorizar 

a pré-penhora de bens antes do ajuizamento de execuções fiscais. 

O presente projeto trouxe a proposta de possibilitar a constrição preparatória 

administrativa. Ou seja, se transformado em lei, será permitido que a Fazenda Pública bloqueie 

bens do devedor tributário para garantir a satisfação do seu crédito preventivamente, sem que 

tenha havido a execução fiscal anteriormente.  

O ajuizamento da execução fiscal somente se dará após a constrição preparatória e a 

avaliação dos bens, em que ocorrerá juntamente com o despacho da administração notificando 

e intimando o devedor acerca da constrição.  Mas, determina também que a penhora definitiva 

somente será concretizada na esfera judicial, por meio do processo de execução fiscal. 

Sendo assim, a administração deverá garantir o juízo para somente depois recorrer ao 

ajuizamento da demanda judicial, ocasião em que o processo tributário continuará sendo 

                                                             
129 BRASIL. Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ 

ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm>. Acesso em: 06 jul. 2019. 
130BRASIL. Projeto de Lei nº 5.080/09. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

fichadetramitacao?idProposicao=431260>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
131 Idem, op. cit., nota 01. 
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totalmente judicial, utilizando-se, no momento da alienação dos bens penhorados, dos 

parâmetros processuais cíveis. 

Segundo Marcelo Barbi Gonçalves132: 

 

Busca-se, dessa forma, antecipar para a fase administrativa a identificação dos bens 

penhoráveis. Significa dizer que se a localização e constrição de bens foi feita pelas 

procuradorias antes que as execuções cheguem ao Judiciário, caberá aos juízes apenas 

efetivamente julgar o conflito de interesses. Procurar bens do devedor, firme-se já o 

ponto, não é atividade privativa da jurisdição.  

 

O objetivo do referido projeto é se valer do ajuizamento da execução fiscal somente 

se houver efetivo lastro patrimonial, de modo que, já com o juízo garantido, jamais existirão 

processos dessa natureza estagnados nas varas judiciais, sem, contudo, prejudicar as garantias 

de defesa dos devedores. 

Mas, é determinado pelo art. 13 do Projeto de Lei nº 5.080/2018133 que as 

procuradorias deverão realizar o ajuizamento da execução fiscal no prazo máximo de trinta dias, 

contados da data da primeira constrição efetiva, ocasião em que já no Poder Judiciário se fará 

a penhora.  

Outro ponto de mudança central é da necessidade da garantia do juízo para que o 

devedor possa se valer dos embargos. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal, como já 

explicitado anteriormente, já editou Súmula Vinculante de nº 28134, em que firmou 

entendimento pela inconstitucionalidade do depósito prévio para ajuizamento de demanda 

judicial cujo objeto é a discussão do crédito tributário. Sendo assim, o aludido projeto não trará 

novidades nesse ponto específico, ele somente irá transformar o entendimento em lei. Ou seja, 

os embargos poderão ser manejados independentemente da garantia do juízo como já ocorre 

atualmente. 

Percebe-se que o conteúdo do Projeto de Lei traz ao devedor possibilidades amplas de 

apresentar defesa, como impugnação, embargos e ação autônoma. Essa medida de facilitação e 

ampliação dos meios de defesa, privilegia a democratização da participação do executado no 

processo, uma vez que permite a discussão tributária também dos devedores que não possuem 

bens penhoráveis.  

                                                             
132 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Execução Fiscal: um retrato da inoperância, o (bom) exemplo português e as 

alternativas viáveis. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao 

/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.247.18.PDF>. Aceso em: 06 jul. 

2019.  
133BRASIL, op. cit., nota 129. 
134Idem, op. cit., nota 70. 
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Se o devedor não oferecer os embargos, a Certidão da Dívida Ativa passa a ter 

presunção absoluta de autenticidade, ocorrendo assim a preclusão na discussão da obrigação 

tributária. A partir desse momento, somente em casos excepcionais, se permitirá novas 

alegações, são eles: direito superveniente, hipótese de conhecimento de ofício do juiz, que é o 

caso de matéria de ordem pública e de norma cogente e, por expressa determinação legal possa 

ser interposta a qualquer tempo e grau de jurisdição.  

Muito interessante no Projeto de Lei nº 5.080/09 é que em seu artigo 4º, § 1º135 autoriza 

o Poder Executivo a criar o Sistema Nacional de Informações Patrimoniais Contribuintes 

(SNIPC) com a finalidade fazer a integração das informações da Receita Federal de forma a 

viabilizar acesso eletrônico e rápido sobre patrimônio, renda, endereços e entre outras 

informações pertinentes dos contribuintes em débito com a Fazenda Pública. 

E esse cadastro poderá ser consultado tanto antes da constituição do crédito tributário, 

tanto depois do ajuizamento da execução fiscal. O objetivo precípuo desse sistema é permitir a 

investigação patrimonial mais eficiente de modo a impedir que o devedor tributário omita os 

seus bens para não pagar a sua dívida.  

O SNIPC tem como proposta ser um sistema integrado com as entidades públicas e 

com as privadas que tenham acesso a registros e o controle de operações de bens, ocasião em 

que essas entidades serão obrigadas por lei a disponibilizar tais informações ao sistema. 

Ademais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter acesso ao SNIPC mediante 

convênio, nos moldes do artigo 4º, § 3º, do Projeto de nº Lei 5.080/09136.  

Não há dúvida em relação à necessidade da instituição do SNIPC, porém é 

fundamental analisar as críticas trazidas ao aludido sistema, conforme traz abaixo Diego 

Martinez Fervenza Cantoario137: 

 

A instituição do SNPIC parece ser de grande importância para superar o que tem sido 

identificado como um dos grandes pontos de estrangulamento do processo de 

execução: a localização dos bens do devedor. Não obstante, é preciso reconhecer sua 

vulnerabilidade a diversas críticas.  

A primeira delas é a ameaça a proteção da intimidade, decorrente da violação do sigilo 

bancário. Como princípio fundamental, previsto nos incs. X e XII do art. 5º da CF/88, 

este encontra sua essência do direito à negativa da divulgação das informações, dados 

e registros pessoais do contribuinte, pois configuram desdobramentos da 
personalidade.  

 

                                                             
135Idem, op. cit., nota 129. 
136Ibid. 
137CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. Considerações sobre o Projeto de Lei nº 5.080/2009 – A nova Lei de 

Execução Fiscal. São Paulo, ano 18, nº 91, p. 22-23, mar. 2010. 
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É preciso fazer uma ponderação de valores, equilibrando os fins públicos e o direito 

privado inerente a personalidade. A melhor interpretação é o entendimento firmado pelo STF 

em sede de julgamento em conjunto das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE nº 601.314 

(repercussão geral),138 o qual analisou a constitucionalidade relativa ao sigilo das operações de 

instituições financeiras, mais precisamente dos artigos 6º da Lei Complementar nº 105/01139.  

Entendeu o STF que as referidas legislações e seus artigos acima, mantiveram o sigilo 

à informação bancária, somente regulamentou a transferência de dados sigilosos para 

portadores que também possuem a obrigação do sigilo, permanecendo o direito à intimidade 

resguardado.  

Argumentou ainda, que é necessário se valer de adoção de medidas que coíbam a 

sonegação fiscal, dado ao dever fundamental de pagar tributo. Ademais, reforçou relembrando 

conforme transcrito abaixo, o comprometimento do Brasil em cumprir acordos 

internacionais140:  

 

O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e 

Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency 

and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais 
de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de 

evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas 

criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados 

bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de 

descumprimento de seus compromissos internacionais. 

 

Por fim, entendeu pela constitucionalidade das referidas normas. Sendo assim, a 

Receita Federal não necessita de autorização judicial para requisitar, diretamente das 

instituições financeiras, informações sobre a movimentação bancária dos contribuintes.  

Nesse contexto, para a interpretação do artigo 4º, § 1º do Projeto de nº Lei 5.080/09141, 

acredita-se que deverá ser a mesma. Não se trata de “quebra de sigilo bancário”, mas sim um 

sistema integrado de compartilhamento de informações entre órgãos e entidades onde haverá a 

permanência sigilosa das informações dos contribuintes. 

Segundo informou Diego Martinez142, o STF já destacou que não pode se valer das 

informações dos contribuintes de forma indiscriminada e arbitrária. Por isso, é imprescindível 

                                                             
138BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº2390/DF. Relator: Ministro Dias Toffoli. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310576122&ext=.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
139Idem. Lei Complementar nº 105/2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS 

/LCP/Lcp105.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
140CANTOARIO, op. cit., nota 136. 
141BRASIL, op. cit., nota 129. 
142CANTOARIO, op. cit., nota 136. 
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que o ato estatal seja fundamentado, informando de forma determinada o objeto da “quebra do 

sigilo bancário”, já que se trata de medida excepcional. 

Já o Projeto de Lei Complementar nº 469/09143, vem para alterar a transação tributária, 

o que provoca ampliação dos métodos alternativos de resolução de conflitos tributários, quando 

propõe a implantação da arbitragem tributária, assim como no sistema tributário português que 

será estudado no próximo capítulo.  

Para tanto, a proposta vem alterar o artigo 171 do Código Tributário Nacional144, para 

modificar a conceituação de transação trazida atualmente pelo Código Tributário Nacional145, 

com a finalidade de ampliar as possibilidades de transações tributárias, incluindo a transação 

preventiva pela via administrativa, se estiver diante de conflito ou litígio.  

Vale destacar a nova redação trazida ao artigo 171 do Código Tributário Nacional146 

pela Proposta de Lei Completar nº 469/09147: 

 

A lei, geral ou específica, pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos 

ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que importe em composição 

de conflito ou de litígio, visando a extinção de crédito tributário.  

Parágrafo único: A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em 

cada caso, podendo prover hipóteses de delegação.  

 

Ademais, acrescenta ao artigo 198 do Código Tributário Nacional o inciso III no § 

1º148, para incluir o compartilhamento de informações e dados dos contribuintes entre órgãos 

responsáveis pela cobrança da dívida ativa, outra modalidade de exceção ao sigilo fiscal. 

Outro Projeto que também tramita em apenso é o de nº 5.081/09149, que institui 

modalidades de garantias, como, por exemplo, a entrega de bens imóveis para pagamento da 

dívida antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. 

Estabelece ainda, a hipótese de parcelamento de dívidas de pequeno valor com até 

trinta prestações, com redução de até sessenta por cento sobre o valor do encargo legal; ou 

sessenta prestações, com redução do valor de até quarenta por cento sobre o valor do encargo. 

Há ainda a possibilidade de pagamento da dívida de pequeno valor à vista com redução de até 

noventa por cento do valor do encargo legal. 

                                                             
143BRASIL. Projeto de Lei Complementar nº 469/09. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431262>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
144Idem, op. cit., nota 59. 
145Ibid. 
146Ibid. 
147Idem, op. cit., nota 142. 
148Idem, op. cit., nota 59. 
149Idem, Projeto de Lei nº 5.081/2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb 

/fichadetramitacao?idProposicao=431261>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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O aludido projeto tem como objetivo principal a ampliação dos meios extrajudiciais 

de quitação dos débitos fiscais, para diminuir os litígios e como consequência, reduzir as 

demandas judiciais. Acredita-se que por meio dessas medidas, a arrecadação dos créditos 

tributários será mais eficiente. 

Por fim, o Projeto de Lei nº 5.082/2009150 que também tramita em apenso ao Projeto 

de Lei nº 5080/2009151. Esse se preocupa em estabelecer os procedimentos e condições que 

deverá ser observado na realização das transações. 

Segundo João Aurino de Mello Filho152, “o projeto de lei cria quatro hipóteses de 

transação: transação em processo judicial; transação em insolvência civil, recuperação judicial 

e falência; transação por recuperação tributária; e transação administrativa por adesão.” 

O objetivo principal é permitir que empresas que estejam em dificuldade possam 

negociar o seu débito junto a Fazenda Nacional em nome da continuidade empresarial e a 

manutenção de empregos. 

Havendo a possibilidade das referidas transações, agilizará a arrecadação dos débitos 

tributários, o que acarretará a redução do custo do procedimento de cobrança dos aludidos 

débitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150Idem, Projeto de Lei nº 5.082/2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 

Web/prop_mostrarintegra?codteor=648733>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
151Idem, op. cit., nota 129. 
152MELO FILHO, op. cit., p. 666. 
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3. DIREITO COMPARADO EM MATÉRIA DE EXECUÇÃO FISCAL DE ALGUNS 

PAÍSES 

 

Importante frisar que ao buscar solução para a problemática do tema no direito 

comparado, não quer dizer que o procedimento de cada país analisado nesse momento coaduna 

com a realidade do Brasil. A intenção aqui é demonstrar uma breve análise dos países em que 

o modelo de execução fiscal funciona e trazer para a realidade brasileira pontos alcançáveis.  

 

3.1. Espanha 

 

No modelo espanhol, a execução fiscal é administrativa. Nela, prevalece a autotutela, 

que é atribuída alta concentração de poderes a administração, e por meio dela expede o título 

executivo, recebe e aprecia petições de defesa dos contribuintes devedores e o órgão judicial 

não tem competência para interferir nessa relação, nem mesmo na composição de conflito, 

tendo em vista ser também decididos pela própria administração pública.  

A recaudaciòn (cobrança de tributos) é realizada de duas maneiras: a primeira, com o 

pagamento voluntário do tributo e a segunda, mediante cobrança coativa, denominado na 

Espanha de via de apremio.  

No Brasil a execução fiscal é disciplinada na Lei de Execuções Fiscais (L. nº 

6.830/80)153, na Espanha a lei que disciplina a referida matéria denomina-se de Ley General 

Tributaria, e especificadamente do Capítulo V, em seus artigos 160 a 170154 que trazem o 

regramento do procedimento de apremio, que traduzindo para a língua portuguesa será o que 

conhecemos por execução fiscal.  

A Ley General Tributaria155 determina que o procedimento de cobrança do crédito 

fiscal será realizado por meio de duas fases. A primeira fase, chama-se de período voluntário, 

como a nomenclatura já sugere, é o momento em que o sujeito passivo efetua o pagamento do 

tributo na ocasião da exigência da administração. Já o segundo período é chamado de período 

executivo, e refere-se a fase em que o sujeito passivo ainda pode recolher o tributo conforme a 

determinação da administração, porém pode ser levado a procedimento judicial.  

                                                             
153BRASIL, op. cit., nota 1. 
154ESPANHA, Ley General Tributaria. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-

23186-consolidado.pdf>. Acesso em: 24 out. 2018. 
155Ibid. 
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Arnaldo de Sampaio de Moraes Godoy156 traz a abordagem das especificações do 

aludido período executivo, nos termos abaixo: 

 

O período executivo inicia-se com o vencimento dos prazos que a legislação especifica 

para os vários tributos, em regime de primeira cobrança, o referido período voluntário. 

No caso de declarações do próprio contribuinte, constitutivas de crédito, o que o 

direito brasileiro nominaria de lançamento por homologação, ou na hipótese de 

informação relativa ao crédito, sem o correspondente recolhimento, tem-se o período 

executivo a partir do dia seguinte do prazo estabelecido pela regra do tributo 
específico ou, esgotado este, o dia seguinte ao da apresentação da documentação que 

dá conta do débito, por parte do contribuinte. 

 

O período voluntário traz algumas possibilidades de requerimentos do devedor que 

impede o início do período executivo, condicionando a resposta da administração para que ele 

inicie. São esses pedidos: alargamento do prazo de pagamento, pedido de parcelamento e 

solicitação de compensação. Ademais, a interposição de recursos ou de reclamação em face à 

administração também impede o início da fase executiva, necessitando que a própria 

administração examine a questão para dar prosseguimento ao procedimento.  

O processo de execução se inicia a partir do momento que o procedimento passa da 

fase voluntária para a executiva, contudo, o referido processo corre pela via administrativa, 

sendo ele conduzido por ela mesma em que a administração espanhola cobra do contribuinte 

inadimplente o seu crédito fiscal. 

E somente nesse período que inicia a contagem de juros de mora e demais encargos, 

além das custas referentes ao dispêndio que a administração obteve para efetuar a cobrança 

fiscal administrativa.  

A administração espanhola açabarca imensos poderes. A autoridade tributária tem 

autorização de inspecionar bens, informações e antecedentes. Pode também, examinar livros, 

documentos diversos, arquivos cibernéticos, correspondências, programas e base de dados, mas 

no limite do nexo causal com o crédito tributário que está em busca. E nesse contexto, tem livre 

acesso a estabelecimentos comerciais e empresas.  

O contribuinte inadimplente precisa respeitar as determinações das autoridades 

tributárias, bem como colaborar com ela. Excepcionalmente, pode a autoridade determinar o 

comparecimento pessoal do contribuinte, e este deve atender a essa determinação.  

Para evitar que venha a ocorrer o desaparecimento, alteração ou destruição de provas 

que estejam contidas no cumprimento ou não da obrigação tributária, a administração pública 

                                                             
156GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no direito tributário comparado. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009, p. 22. 
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concede a atribuição ao agente do fisco responsável que determine medidas cautelares, como 

apreensão ou depósito de mercadorias ou produtos, e também se houver, livros, documentos, 

programas, materiais cibernéticos e equipamentos eletrônicos que sirvam como provas de 

créditos da administração.  

A legislação espanhola dispõe que quaisquer medidas de autoridades fiscais devem se 

limitar a finalidade a que se destinam, ou seja, não pode existir desvio da finalidade, impedindo 

excessos por parte da administração.  

A execução fiscal administrativa se inicia e se desenvolve de ofício, e uma vez iniciada 

suspende somente a exigibilidade do crédito tributário.  

A execução fiscal não se suspende por conta de execuções que estejam tramitando no 

judiciário concomitantemente com a execução administrativa fiscal, nesses termos157: 

 

A execução fiscal no direito espanhol tem feição exclusivamente administrativa; 

indica-se que a Administração é competente para apreciar e resolver todos os 

incidentes que se desdobram em âmbito de execução fiscal. Dispôs-se que a execução 

fiscal administrativa não pode ser processada judicialmente, bem como não pode ser 

cumulada com outros procedimentos de execução. 

 

Com relação a ordem de preferência de pagamento, a execução fiscal administrativa 

goza de preferência em relação a quaisquer outras execuções, sejam elas, judiciais ou 

administrativas, singulares ou universais, se a penhora realizada pela própria administração seja 

mais antiga. 

Outrossim, frisa-se que juízes e tribunais são obrigados a colaborar para a 

administração, informando-lhes acerca dos processos judiciais de execução que estejam 

tramitando em face daqueles sujeitos passivos em processos administrativos fiscais, bem como, 

devem colaborar também nos processos em que haja concurso de credores.  

Na verdade, ambos os órgãos espanhóis colaboram entre si. Ou seja, o órgão judicial 

e o órgão administrativo estão em constante comunicação e colaboração, à medida em que 

facilitam e ajudam os trabalhos uns dos outros. O órgão administrativo deve também manter o 

órgão judicial informado acerca dos sujeitos passivos e os procedimentos que estejam 

tramitando.  

Interessante é que, como a fazenda pública tem preferência em concurso de credores, 

a legislação espanhola a libera de ter que se manifestar nesses processos específicos, uma vez 

que seria um trabalho não muito relevante, e sem qualquer eficiência. Entra então nesse caso, a 
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colaboração entre órgãos, em que o órgão judicial se encarrega de informar e de proteger o 

crédito fiscal por conta de sua preferência.  

Outrossim, a Fazenda pode intervir nesses processos que hajam concurso de credores, 

mas trata-se de um poder discricionário dela, o que a permite transacionar, aceitar garantias ou 

condições trazidas pelo devedor, bem como concordar com eventuais créditos que o devedor 

detenha. Mas, a legislação veda que ela transacione beneficiando exclusivamente o devedor, 

uma vez ter obrigação de defender somente nos interesses da Fazenda Pública.  

Apesar de a Fazenda Pública espanhola ter ampla liberdade e concentrar os poderes 

inerentes ao procedimento e a execução fiscal em suas mãos, a lei concede hipóteses para que 

o devedor consiga suspender automaticamente a cobrança do crédito fiscal, independentemente 

de garantias, quando este demonstrar cabalmente que a obrigação se funda em título executivo 

marcado por erro material, aritmético, de fato ou em que a dívida tenha sido em momento 

anterior, feito sua compensação, parcelamento ou até mesmo que tenha sofrido a prescrição. 

Outra hipótese de suspensão do procedimento de execução administrativa, é na 

constatação de terceiro prejudicado. Isto é, quando a penhora alcançar bens sob a titularidade 

ou domínio de terceiros e não do próprio devedor. Nessa ocasião, deve o terceiro prejudicado 

opor uma peça processual denominada reclamación de tercería que lembra bastante ao embargo 

de terceiro do direito brasileiro, junto ao órgão administrativo. Conforme preleciona Arnaldo 

Godoy158: 

 

O direito espanhol nomina esta peça de reclamación de tercería. Uma vez recebida 

pela Administração peça processual de terceiro prejudicado por penhora feita em bens 

próprios, suspende-se a execução fiscal administrativa, somente no que toca a bens e 

direitos em disputa. No caso de intervenção de terceiro com base em privilégio 

creditício, a execução fiscal administrativa segue até o leilão. Os valores arrecadados 

ficarão depositados até que o vencedor da contenda os levante. 

 

Na execução espanhola, verifica-se que a nulidade pode ser convalidada caso ela não 

tenha provocado prejuízo a quaisquer das partes. Dessa forma, assim como no direito brasileiro, 

somente é declarada nula alguma diligência se ela provocou prejuízos às partes, e caso não se 

comprove, serão consideradas válidas as diligências e as outras que vieram em sequência.  

Os encargos acessórios, como multas, despesas processuais e juros de mora, ainda que 

estejam eivados de nulidades, não prejudica o andamento do procedimento administrativo, 

somente sendo afetadas as obrigações acessórias. 

                                                             
158Ibid. 



62 

 

Após a notificação do devedor, caberá a identificação do valor da dívida, bem como o 

valor da incumbência acessória; o direito espanhol denomina essa fixação de valores de 

recargos del período ejecutivo. São três formas no âmbito do direito espanhol de determinação 

de valores, nas palavras de Arnaldo Godoy159: 

 

Têm-se o recargo ejecutivo, o recargo de apremio reducido e o recargo de apremio 
ordinario. Dispõe-se que as modalidades são incompatíveis entre si, o que sugere que 

não pode haver cumulatividade. A recomposição de valores é feita a partir do 

montante da dívida consolidada no período voluntário. Tem-se que a impressão de 

que o referido mecanismo assemelha-se à multa tributária do direito brasileiro. 

 

Em seguida, verifica-se que os procedimentos consistem em aumento progressivo, 

conforme o contribuinte vai insistindo no inadimplemento.  

O recargo ejecutivo é o primeiro procedimento de fixação do valor da dívida, incide 

no lapso temporal do término do prazo do pagamento voluntário até a notificação da execução 

fiscal, e acarreta o aumento de 5% (cinco por cento) da dívida originária.  

Mantendo o inadimplemento da obrigação tributária, entrará na modalidade do 

recargo de apremio reducido, em que haverá a incidência de10 % (dez por cento) e conta a 

partir da notificação referente a execução fiscal administrativa.  

Nessa modalidade, haverá dois regramentos para o pagamento da dívida: se a 

notificação for recebida nos primeiros 15 dias do mês, o devedor terá até o dia 20 do mês 

corrente para efetuar o pagamento, mas se a notificação for recebida após o dia 15, haverá a 

prorrogação do limite do pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte.  

Por último, a modalidade recargo de apremio ordinario que acrescerá 20% (vinte por 

cento) caso o executado não tenha recolhido nenhuma das oportunidades anteriores. Essa 

modalidade tem uma peculiaridade em relação às outras anteriormente abordadas, somente 

nessa modalidade que incidem juros de mora que serão devidos desde o início da execução 

fiscal. 

Quanto aos meios de defesa disponíveis ao devedor, a lei permite que o devedor se 

oponha administrativamente em face da cobrança, mas restringe que o devedor reclame 

somente se a obrigação já tenha se extinguido, esteja prescrita, tenha sido requerido o 

parcelamento ou compensação, não tenha sido notificado antecipadamente o leilão, que há 

algum erro no título e nulidade. Em outras palavras, só é disponibilizado a defesa do devedor 

somente matérias relativas à oposição.  
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Se o devedor não fizer o recolhimento do seu débito nos prazos já especificados acima, 

a administração poderá se valer da penhora, porém deverá ela respeitar o princípio da 

proporcionalidade se limitando a penhora de até o limite do montante perquirido. Além disso, 

é determinado por lei que a administração busque o procedimento que seja menos oneroso para 

o contribuinte, inclusive pode o próprio contribuinte peticionar para requerer a ordem da 

penhora. Para se valer da arrecadação ou adjudicação, é fundamental que tenha ocorrido o 

trânsito em julgado da decisão administrativa no processo de execução fiscal.  

E o procedimento de execução fiscal espanhol tem fim quando do recolhimento do 

débito ou quando se verifica que o crédito executado é incobrável por conta da falência ou 

insolvência dos devedores. Com referência a esse último, verificando a possibilidade de 

prescrição, poderá a execução fiscal administrativa ser retomada caso existam naquele 

momento devedores solventes.  

 

3.2. Portugal 

 

A Constituição da República Portuguesa aprovada em 1976 é a fundamentação 

constitucional no modelo português de execução fiscal administrativa, quando a lei prevê em 

seu artigo 202ª, 4160 que “a lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição 

não jurisdicional dos conflitos”. 

Quando na Constituição portuguesa de 1976 dispõe acerca da organização dos 

tribunais, é estabelecido nesse diploma, um Supremo Tribunal Administrativo como órgão 

superior e os demais tribunais administrativos e fiscais.   

Houve na última década duas revoluções acerca do sistema tributário português, o 

primeiro, ampliou o sistema de execução administrativa, retirando da esfera do Poder Judiciário 

a competência de efetuar execuções cíveis; e a segunda, ampliou a utilização de métodos 

alternativos de resolução de conflitos, regulando a arbitragem tributária.  

A presente mudança, fora marcada pela desburocratização e a implementação de uma 

Justiça especializada em questões administrativas, em que processos tributários são resolvidos 

perante a esses tribunais, restando assegurado somente em casos excepcionais, como crimes 

tributários por exemplo, os tribunais fiscais. 

                                                             
160PORTUGAL, Constituição Federal Portuguesa de 1974. Disponível em: <http://www.parlamento.pt/ 

Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 25 out. 2018. 
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O sistema tributário português é regulado por três legislações, são elas: Lei Geral 

Tributária161 (Decreto-Lei nº 398, de 1998); Código de Procedimento Tributário e de Processo 

Tributário162 (Decreto-Lei nº 433, de 1999), essa estabelece o regramento da execução fiscal; e 

Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais163, sob a Lei nº 13 de 2002.  

O Direito português se preocupou em uniformizar o processo e procedimento 

tributário, pois entendeu que deve haver uma homogeneização, bem como a sistematização do 

contencioso tributário, para obter eficiência ao proceder ao tramite do processo e do 

procedimento.  

A Lei Geral Tributária164 açambarcou o procedimento tributário, bem como seus 

aspectos essenciais.  A presente lei apresenta-se para o Direito português da mesma forma que 

o Código Tributário nacional apresenta-se ao direito brasileiro.  

Primeiramente, o Direito português simplificou o seu sistema tributário para a 

facilidade de compreensão de seu contribuinte e concedeu-lhes garantias dentro do processo 

administrativo tributário a fim de permitir um processo justo e eficiente.  

Como garantia ao contribuinte, pode-se citar o seu direito de impugnar e recorrer que 

vem elencado no artigo 101 da Lei Geral Tributária165 como meios processuais tributários. 

A essência da Lei Geral Tributária é a igualdade entre as partes litigantes e a celeridade 

processual. No processo administrativo tributário é permitido amplo enfrentamento do mérito, 

bem como é permitido que o contribuinte participe de todas as decisões, se manifeste quando 

entender necessário, ainda que não tenha havido decisão efetiva no processo tributário.  

Um dos princípios gerais do ordenamento tributário português é o Princípio do acesso 

à justiça tributária e está situado no art. 9º da Lei Geral Tributária166, conforme transcrito 

abaixo: 

 

Acesso à justiça tributária 

1- É garantido o acesso à justiça tributária para a tutela pela e efectiva de todos 

os direitos ou interesses legalmente protegidos. 

2- Todos os actos em matéria tributária que lesem direitos ou interesses 

legalmente protegidos são impugnáveis ou recorríveis nos termos da lei.  

                                                             
161Idem, Lei Geral Tributária. Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid 

=253&tabela=leis>. Acesso em: 24 out. 2018. 
162Idem. Código de Procedimento Tributário e de Processo Tributário. Disponível em: <http://www.pgdlisboa 

.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=256&tabela=leis>. Acesso em: 24 out. 2018. 
163Idem. Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais. Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mo 

stra_articulado.php?artigo_id=418A0054&nid=418&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=>. 

Acesso em: 24 out. 2018. 
164Idem, op. cit., nota 160. 
165Ibid. 
166Ibid. 
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3- O pagamento do imposto nos termos de lei que atribua benefícios ou vantagens 

no conjunto de certos encargos ou condições não preclude o direito de reclamação, 

impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa, nos termos 

da lei. 
 

Esse princípio comprova o intenso esforço do Direito Português em garantir meios 

para que o contribuinte tributário possa exercer seus direitos e cumprir suas obrigações, sem, 

contudo, ser submetido a abusos. Há um amplo incentivo para que sejam interpostos os meios 

de defesa elencados ao longo de todas as legislações tributárias portuguesas. 

A presente tributação prevê também os princípios da legalidade tributário e em matéria 

de execução fiscal a legalidade é estrita, ou seja, a administração pública somente poderá agir 

nos ditames expressos da lei.  

Segundo José Casalta Nabais167, a essência do Princípio da legalidade tributária em 

Portugal é no o sentido de auto-imposição, auto-tributação ou de autoconsentimento dos 

impostos. Quer dizer que os impostos devem ser consentidos pelos próprios contribuintes, uma 

vez que, funcionando dessa forma, não haverá ou quase não haverá inadimplência tributária.   

Outro princípio importante consagrado é o princípio do non olet, segundo o qual a 

tributação ocorrerá em todo rendimento quando preencherem os pressupostos das normas de 

incidência, ainda que a obtenção do rendimento seja de forma ilícita. Em outras palavras, ainda 

que o rendimento seja resultado de transação ilícita, sendo motivo de incidência tributária, 

deverá a administração pública arrecadar o tributo. 

Note-se que os aludidos princípios gerais do ordenamento jurídico tributário português 

também são os mesmos previstos no ordenamento jurídico tributário brasileiro. 

Outra semelhança interessante do Direito Tributário português e o ordenamento 

jurídico brasileiro são os Princípios da colaboração e participação, que também fazem do 

fundamento básico do Código de Processo Civil de 2015168. Nas normas de direito tributário 

português, é estabelecido que a administração tributária e os contribuintes possuem um dever 

recíproco de colaboração, e é facultado ao sujeito passivo da relação tributária o direito de 

participação efetiva, ou seja, o direito de ser ouvido em todo processo tributário.  

A Lei Geral Tributária169 cuidou amplamente das garantias dadas aos seus 

contribuintes para a discussão da obrigação tributária e de forma geral, também dos atos do 

                                                             
167NABAIS apud GODOY, op. cit., p. 155. 
168BRASIL, op. cit., nota 35. 
169PORTUGAL, op. cit., nota 160. 
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processo de execução, e deixou a cargo de lei específica o seu enfrentamento detalhado, qual 

seja: o Código de Procedimento Tributário e de Processo Tributário170. 

Nas palavras de João Aurino de Melo Filho171: 

 

O CPTPT, na sua introdução, pontua que tem como objetivos gerais a simplicidade e 

a eficiência, registrando a importância de ambos para a concretização dos direitos 

fundamentais, garantindo, não apenas a certeza, mas também a celeridade na 

declaração e realização dos direitos tributários, o que é condição essencial para uma 

justiça fiscal.  

 

Como já dito anteriormente, o Direito Tributário português concentrou e sintetizou as 

regras fundamentais em um único diploma com a finalidade de permitir maior segurança nas 

relações jurídico-tributária entre o fisco e seus contribuintes. Teve como objetivo também, a 

aplicação efetiva do Direito à igualdade e a estabilidade do sistema tributário.  

O ordenamento jurídico português percebeu que um sistema tributário instável, 

contraditório e disperso afeta diretamente na aceitação da sociedade, e consequentemente, 

acarreta a evasão fiscal e a tentativa de fraudes. Em outras palavras, é necessário fazer com que 

os contribuintes entendam a importância do sistema tributário e acreditem que a arrecadação de 

tributos seja imprescindível para um Estado funcionar efetivamente.  

Foi possível perceber que a legislação tributária portuguesa além de prever o direito a 

igualdade, ela se preocupou em trazer o que no Brasil trata-se como sendo a igualdade 

substancial, por meio da redistribuição da carga fiscal.  

Porém, não foi somente a igualdade que contribuiu para o funcionamento efetivo do 

sistema tributário português, neste sentido, bem explica Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy172: 

 

... estabilidade do sistema; redução das desigualdades na sociedade portuguesa através 

da redistribuição da carga fiscal; simplificação, modernização e desburocratização da 

Administração fiscal e aduaneira; prossecução, com mais eficácia, da luta contra a 

evasão e fraudes fiscais e aduaneiras; promoção e desenvolvimento econômico 

sustentável, em particular pela criação de condições favoráveis ao reforço da 

competitividade, ao crescimento econômico e ao emprego e à consolidação e criação 
de empresas viáveis. 

 

Esses foram os meios encontrados para se fazer eficaz o sistema tributário português. 

No que tange à tributação, pode ser direta ou indireta. A primeira verifica a necessidade pessoal 

da pessoa, abrangendo a familiar e sua necessidade no que concerne a renda e bens necessários 

para uma existência digna, em outras palavras, examina na unidade familiar se ali há o mínimo 
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171MELO FILHO, op. cit., p. 336. 
172GODOY, op. cit., p. 152. 
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existencial. Já a indireta, traz a ideia de seletividade, na medida em que favorece a baixa 

tributação para os bens de consumo de primeira necessidade, com o intuito de permitir também 

a existência digna da família. 

O objetivo é coibir a tributação superior ao poder aquisitivo da pessoa e de toda a sua 

família, nestes termos, o artigo 6º-3, Lei Tributária Geral173:  

 

A tributação respeita a família e reconhece a solidariedade e os encargos familiares, 

devendo orientar-se no sentido de que o conjunto dos rendimentos do agregado 

familiar não esteja sujeito a impostos superiores aos que resultariam da tributação 
autônoma das pessoas que o constituem. 

 

Com o pagamento do tributo, a relação jurídico tributária torna-se extinta. Mas, existe 

a previsão de caducidade e prescrição, em que o fisco deverá se valer da notificação do débito 

em no máximo quatro anos, exceto se a lei expressamente trouxer outro prazo. E a prescrição 

ocorre em oito anos, salvo se houver disposição de outro prazo em lei especial. O prazo 

prescricional inicia-se em linhas gerais, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em 

que se vislumbrou o fato tributário e, a partir da data que o fato ocorreu se o tributo for de 

obrigação única.  

O fisco português foi instrumentalizado com meios eficazes a garantir a arrecadação 

do crédito tributário, e coibir fraudes e evasão tributária.  

A norma portuguesa dispõe um conjunto que permite identificar garantias ao crédito 

tributário. Logicamente, o contribuinte garante ao fisco de forma geral, com todo seu 

patrimônio, mas contam de privilégios creditórios do Direito Civil, são eles: penhor e hipoteca 

legal.  

O fisco português foi todo instrumentalizado com meios para coibir práticas 

procrastinatórias e não permitir calotes, bem como extinguir as tentativas de fraudes tributárias.   

Dentre as medidas para o aparelhamento estatal, o fisco tem em mãos as chamadas 

“providências cautelares”, utilizadas quando detectar risco de frustração da cobrança do crédito 

ou de destruição ou extravio de documentos ou provas necessárias para apuração da situação 

tributária na relação jurídico-tributária entre sujeito passivo e fisco.  

Apesar de conceder esse “poder cautelar” ao fisco, é expresso na lei que as 

providências cautelares devem respeitar a proporcionalidade e cuidar para que ela não provoque 

dano irreparável ou de difícil reparação.  
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Ao sujeito passivo lhe concede o direito de suspender a execução, porém é necessário 

que ele dê garantia idônea, de modo que seja suficiente para liquidar todo o débito tributário. 

Outrossim, caso a garantia lhe trouxer dano irreparável, ou ele comprove a insuficiência de bens 

para tanto, sem, contudo, a referida insuficiência não seja de sua responsabilidade, é possível 

dispensar a garantia.  

Está expressamente previsto no Código Geral Tributário174, que as instituições 

financeiras são obrigadas a fornecer os valores de pagamento de crédito e débito, bem como a 

movimentação bancária, quando solicitado pela administração tributária, ressalvado sigilo dos 

dados do sujeito passivo.  

Há todo um aparelhamento sistêmico para viabilizar a comunicação e cooperação entre 

órgãos administrativos, poder judiciário, instituições financeiras e a administração tributária 

para retirar do particular qualquer alternativa de burla ao pagamento de seus tributos.  

Todas as decisões devem ser fundamentadas, e os atos decisórios podem ser revogados 

total ou parcialmente, bem como há a permissão de que a administração tributária pode retificar 

as declarações em caso de erros de cálculos ou escrita.  

Ainda no Código Geral Tributário, em seu artigo 103175, entende ser de suma 

importância transcrevê-lo abaixo:  

 

1- O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da 

participação dos órgãos da administração tributária nos atos que não tenham natureza 
jurisdicional. 

2- É garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz da execução 

fiscal dos atos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 

tributária, nos termos do número anterior.  

 

Conforme defende Nabais176, apesar do artigo supracitado dispor que a execução fiscal 

tem natureza judicial, a execução fiscal só será judicial somente em certos casos específicos, 

em que tenha que praticar alguns atos judiciais. Porém, muitos processos de execução fiscal se 

iniciam e finalizam no órgão de execução fiscal administrativa, sem qualquer intervenção do 

poder judiciário.   

Nesse sentido, entende que a natureza da execução fiscal portuguesa é híbrida. Em 

outras palavras, possui um procedimento misto, tendo em vista que possui duas fases 

procedimentais, uma de natureza administrativa e a outra judicial.  

                                                             
174PORTUGAL, op. cit., nota 160. 
175Ibid. 
176NABAIS apud GODOY, op. cit., p.172. 
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É possível perceber que o procedimento de execução fiscal do referido país deixa a 

cargo do Estado e da população a utilização da seara judicial para se valer do crédito ou 

impugná-lo. Mas, não obrigatoriamente, haverá a necessidade de recorrer a essa esfera, podendo 

a administração tributária, em larga escala das vezes, cuidar do processo do início ao fim.  

O Código de Procedimento Tributário e de Processo Tributário177 regula 

especificadamente o sistema tributário português. É nele que é regulada a execução fiscal.  

Primeiramente, importante salientar que a execução fiscal portuguesa não é em sua 

totalidade administrativa, uma vez que há também mecanismos judiciais, entendendo essa 

última expressão como referência aos tribunais tributários. Porém, frisa-se que ela é 

prioritariamente administrativa, sendo judicial somente em casos excepcionalíssimos.  

Havendo alguma controvérsia entre a administração pública e o sujeito passivo, será 

levado ao Poder Judiciário, em um órgão especializado nas questões fiscais, e será decidido de 

forma imparcial. Nesses termos, vale trazer as palavras de João Aurino de Melo Filho178: 

 

O modelo português concentra as atividades que considera administrativas (atos 

materiais de execução da obrigação tributária) na própria Administração, outorgando 

a prática de atos que considera jurisdicionais (associados à lide de pretensão discutida) 
ao órgão imparcial (tribunal fiscal). Em razão disso, fala-se que o processo de 

execução fiscal é misto, por ter momento de cunho jurisdicional, quando o juiz é 

chamado para decidir uma controvérsia concreta; e momentos de cunho não 

jurisdicional (administrativo), reservados à própria Administração, até para liberar o 

Judiciário de tarefas de índole meramente burocrática, que não são sua função. 

 

Nota-se que o autor acima explicita que o Poder Judiciário é liberado das tarefas 

meramente burocráticas, o que se verifica a diferença do procedimento de processo de execução 

fiscal brasileiro, uma vez que, sendo judicial todo o processo, incumbe ao Judiciário também 

cuidar das questões somente burocráticas. 

O processo de execução fiscal é promovido diretamente pela administração pública, 

dito como órgão de execução fiscal.  

Denominada como “cobrança coercitiva”, a execução fiscal portuguesa tem a 

participação efetiva do Ministério Público no processo, mesmo na esfera administrativa.  

No decorrer da execução fiscal administrativa, é facultado ao executado o 

parcelamento da dívida, denominado no modelo português de pagamento em prestações. É 

disponibilizada a possibilidade de dação em pagamento ou ainda, se valer da oposição à 

execução, ou seja, contestar a cobrança.  

                                                             
177PORTUGAL, op. cit., nota 161. 
178MELO FILHO, op. cit., p. 338. 
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A oposição tem seu cabimento restrito às hipóteses elencadas pelo artigo 204 do 

Código de Procedimento Tributário e de Processo Tributário179, nos seguintes termos: 

 

Fundamentos da oposição à execução: 

1- A oposição só poderá ter algum dos seguintes fundamentos: 

a) inexistência do imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos 

factos a que respeita a obrigação ou, se for o caso, não estar autorizada à sua cobrança 

à data em que tiver ocorrido a respetiva liquidação; 

b) ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura do 
título ou seu sucessor ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante o período a 

que respeita a dívida exequenda, o possuidor do bem que a originaram, ou por não 

figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida; 

c) falsidade do título executivo, quando possa influir nos termos da execução; 

d) prescrição da dívida exequenda; 

e) falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade;  

f) pagamento ou anulação da dívida exequenda; 

g) duplicação de coleta; 

h) ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure 

meio judicial de impugnação ou recurso contra o ato de liquidação; 

i) quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas 

por documento, desde que não envolvam apreciação da legalidade da liquidação da 
dívida exequenda, nem representem interferência em matéria exclusiva competência 

da entidade que houver extraído o título. 

2- A oposição nos termos da alínea h), que não seja baseada em mera questão de 

direito, reger-se-á pelas disposições relativas ao processo de impugnação. 

 

Trata-se do meio existente para se valer da discussão da obrigação tributária, sendo 

restrito somente as hipóteses trazidas pelo artigo citado anteriormente, uma vez que o 

ordenamento tributário português impõe que a discussão da obrigação tributária deve ser 

realizada antes do ajuizamento da execução. A oposição então cuida de uma nova oportunidade 

que o contribuinte possui para enfrentar a obrigação tributária.  

Há previsão na referida legislação da possibilidade de apreensão de bens, por meio do 

arresto. Sobre a penhora, vale transcrever os dizeres de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy180, 

“o regime de penhora é amplo, possibilitando-se a constrição de veículos, dinheiro, créditos, 

quotas de sociedade, títulos de crédito, rendimentos periódicos, e até abonos e vencimentos de 

funcionários públicos.” 

Ainda na esfera administrativa, a lei prevê a ampla defesa e o contraditório e determina 

que a execução seja célere. Seguindo essa linha de raciocínio, há a previsão de embargos de 

terceiros, de convocação dos credores e de verificação dos créditos. É reservado também 

impugnações e recursos. Trata-se de amplas garantias de meios de defesa para o executado 

                                                             
179PORTUGAL, op. cit., nota 161. 
180 GODOY, op. cit., p. 189. 
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possa exercer o seu direito de participação dentro do processo, intervindo e sendo ouvido ao 

longo de todo o procedimento.  

Se, durante o processo, tenha havido a necessidade de levá-lo aos tribunais fiscais 

(esfera judicial), estará reservado ao contribuindo o cabimento recursal para impugnar os atos 

praticados no processo dentro da esfera judicial tributário, exceto se o processo de execução 

fiscal o valor da causa não ultrapassar o valor da alçada, conforme estabelecido no artigo 280-

4181. 

A execução fiscal é o meio coercitivo para a cobrança de tributos, impostos aduaneiros, 

especiais e extrafiscais, taxas, demais contribuições financeiras a favor do Estado, bem como 

multas e ainda abrange os juros e outros encargos legais. Também alcança a cobrança de outras 

dívidas de titularidade do Estado e de outras pessoas de direito público. Percebe-se que a 

execução fiscal é o instrumento para a cobrança de todos os créditos do Estado e de pessoas de 

direito público. 

A peculiaridade mais importante que se vê no ordenamento jurídico fiscal português, 

é o cabimento do instituto da arbitragem dentro do processo fiscal. Sua implementação ocorreu 

em um momento de crise econômica, onde se necessitava remodelar o modelo de arrecadação 

de tributos, para oxigenar a economia portuguesa. A arbitragem se deu por meio de memorando 

entre o Governo Português, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional que 

positivou a arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos na esfera tributária.  

A doutrina portuguesa se posicionou a favor acerca da arbitragem tributária, a saber182: 

 

Com efeito, constatamos que os principais objetivos subjacentes à consagração da 

arbitragem tributária em Portugal, a saber, o reforço da tutela dos direitos e interesse 

legalmente protegidos dos sujeitos passivos da relação jurídica tributária e uma maior 

celeridade na resolução de conflitos, têm vindo a ser cumpridos com competência e 

eficiência, quer pelos tribunais arbitrais no exercício da sua função jurisdicional, quer 

pelo CAAD, instituição sob cuja égide aqueles tribunais funcionam.  
 

A implantação da arbitragem no direito tributário português teve três objetivos 

principais, quais são: maior celeridade nos processos tributários, reforçar a tutela e trazer 

eficácia aos direitos e interesses dos sujeitos passivos e reduzir a contingência dos processos 

nos tribunais administrativos e fiscais.  

No sistema arbitral, ao árbitro é concedido o dever de decidir os litígios de forma 

imparcial e é dado as suas decisões força vinculante assim como as sentenças judiciais. O árbitro 

                                                             
181Ibid. 
182 VIEIRA, Mónica Brito; VILLA-LOBOS, Nuno. Guia de arbitragem tributária. Coimbra: Almedina,2013, p. 

6. 
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é escolhido ou pelas próprias partes ou pelo Conselho de Arbitragem Administrativa, cujo 

procedimento se baseia no princípio da autonomia dos árbitros na condução do processo.  

Para garantir a celeridade do procedimento, foi estabelecido o máximo de seis meses, 

permitindo prorrogação, nunca superior a mais seis meses, para ter-se a decisão arbitral.  

Interessante notar que a sentença arbitral é irrecorrível, mas abre-se a possibilidade 

recursal somente para o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal administrativo.As 

hipóteses de cabimento são restritas, possíveis somente quando a decisão arbitral se fundar em 

norma inconstitucional ou em norma constitucional já suscitada inconstitucional, em que deverá 

recorrer ao Tribunal Constitucional; ou quando a decisão se fundamentar de forma contrária a 

acórdãos proferido pelo Tribunal Central Administrativo ou Supremo Tribunal Administrativo 

que deverá ser interposto no Supremo Tribunal Administrativo.  

Por fim, o meio utilizado que o legislador português encontrou para incentivar os 

contribuintes de se valerem da arbitragem foi de livrá-los dos pagamentos das custas do 

processo fiscal caso resolvam seus processos pendentes a mais de dois anos, ao tribunal arbitral.  

Sendo assim, verificou-se que Portugal se vale da execução fiscal administrativa, mas 

não eliminando a possibilidade de a matéria ser conhecida no Poder Judiciário, poder esse 

especializado, em casos excepcionais de extrema necessidade, o que viabiliza um controle 

judicial das decisões administrativas. O mais importante, se vê na implementação da arbitragem 

nos processos fiscais, com incentivo econômico para que o sujeito passivo vislumbre interesse 

em terminar com o processo fiscal. 

 

3.3. Estados Unidos da América 

 

O procedimento de execução fiscal nos Estados Unidos é talvez, o mais distante da 

realidade brasileira, mas diante da potência mundial que esse país representa entende ser de 

suma importância esta análise. 

O modelo norte-americano se dá de duas maneiras, a primeira se faz 

administrativamente, ocasião em que o temor do devedor é fundamental para que o 

procedimento atinja o seu sucesso; e a segunda, se dá de forma judicial que, assim como os 

outros modelos vistos anteriormente, também é excepcionalíssimo. Por conseguinte, ambas 

serão analisadas de forma específica.  

A cobrança administrativa é muito eficiente e comum de ser utilizada. A eficiência se 

dá de forma bastante célere e eficaz, mas os agentes possuem ampla liberdade de cobrança o 
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que provoca temor da população americana, mas coíbe a inadimplência e obriga o devedor a 

fazer de tudo para cumprir com a obrigação tributária.  

Nesse modelo, existem dois agentes, os fiscais e os fazendários. Os fiscais se 

concentram na recuperação de créditos mais susceptíveis de arrecadação, enquanto que os 

fazendários se utilizam de meios assustadores para arrecadar o tributo daquele devedor com 

mais dificuldade de quitar o débito.  

Para o sistema norte-americano, não há incentivos amigáveis que levariam o devedor 

tributário a cumprir com a obrigação de maneira menos dolorosa, a política americana é 

trabalhar com o medo do contribuinte. Sujeito passivo com medo não deixa de pagar, ou se, em 

caso de extrema necessidade deixar de pagar, tomará qualquer atitude para sanear a dívida, pois 

tem ele a certeza que as consequências são nefastas.  

Os agentes fazendários concentram em suas mãos grande liberdade e se utilizam de 

meios que, na visão brasileira, seriam vistos como arbitrários. É possível perceber abaixo, no 

dizer de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy183: 

 

Agentes fazendários infernizam a vida do devedor relapso. Fazem penhora 

administrativa, arresto de contas bancárias, se salários, de toda sorte de bens, onde 

quer estejam. Arruína-se a vida comercial do executado. O executado pelo fisco nos 

Estados Unidos da América deve estar preparado para toda sorte de constrições. Corre, 

principalmente, risco de responsabilização penal.  

 

Repare, há o risco real de responsabilização penal para o devedor tributário.  A 

legislação é rígida, o que garante ao fisco a arrecadação célere do tributo. Porém, faz parte da 

cultura americana, em que a população é unânime na concordância desse sistema duro.  Valora-

se nos Estados Unidos o conceito de Voluntary Compliance, que firma a ideia de que a 

arrecadação dos tributos seja obrigação fundamental de todo cidadão.  

O país firmou o modelo de execução tributária administrativa por ser mais vantajoso 

não só na celeridade da devolução do tributo aos cofres públicos, mas principalmente, pelo 

custo infinitamente menor ao comparado ao processo de execução judicial.  

É um sistema realizado pelo rito sumário, em que o agente de cobrança administrativa 

pode-se dizer que, possui mais autoridade talvez do que todos os funcionários do governo. Eles 

fazem sozinhos, a cobrança e a gerência dos débitos, arrestam e vendem bens, tipificam e 

penalizam pelo descumprimento da legislação tributária e ainda, possuem toda liberdade 

investigatória.  

                                                             
183GODOY, op. cit., p. 119. 
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A esfera judicial, utilizada de forma excepcionalíssima, se reserva o cabimento quando 

há conflito de interesses entre credores. Quando, além do fisco, o executado possui outros 

credores que também possuem interesse na arrecadação daquele referido bem constrito pela 

administração fiscal americana e, para evitar esforços inúteis da administração, ela recorre ao 

judiciário a fim de assegurar a sua pretensão. Nessa situação, é vantajoso para o Estado 

despender de maior custo (no processo judicial), pois é o meio mais seguro e eficaz. 

O procedimento americano é mais simplificado no que tange ao pagamento da 

obrigação tributária. Inicia-se com a inscrição do débito denominado assessment oftax. Existe 

uma lista oficial de responsabilidades de cada devedor, e ali são anotados os referidos débitos 

oriundos de obrigação tributária. Nessa ocasião, já é possível se valer da execução, uma vez 

que o contribuinte já está em débito com o fisco, e a partir dessa inscrição o fisco terá 60 

(sessenta) dias para notificar o contribuinte para que efetue o pagamento, bem como terá 10 

(dez) anos para executá-lo, administrativa ou judicialmente.  

Por conseguinte, o contribuinte terá 10 (dez) dias para efetuar a quitação da dívida, em 

que estará ele avisado do risco de ser realizada a constrição de valores em contas bancárias, 

bens e também em seu salário.  

Nessa fase, os agentes do fisco devem interpelar o contribuinte de forma respeitosa, 

de modo que não podem fazer no local do seu trabalho, em caso de descumprimento, poderá o 

contribuinte ajuizar demanda em face do Estado pleiteando indenização.  

A proposta de parcelamento da dívida fica a cargo dos agentes do fisco, em que se 

encarregam de analisar o risco que aquele sujeito passivo oferece ao Estado. Ademais, devem 

verificar o valor da dívida, pois só pode se valer de parcelamento o contribuinte que possui 

dívida de valor inferior a 10 mil dólares, sem contar com juros e penalidades. Deve ainda, 

verificar se o contribuinte é reincidente, bem como o contribuinte deverá comprovar que está 

em dificuldades financeiras e necessita do parcelamento.  

O parcelamento tem o prazo máximo de três anos e é uma alternativa que o fisco se 

utiliza quando entender que viabilizará a quitação da dívida. Outrossim, o parcelamento não 

pode comprometer o pagamento concomitante dos tributos vincendos, das parcelas futuras, bem 

como o seu sustento e de sua família.  

Ao aceitar o parcelamento, estará o sujeito passivo obrigado a efetuar o pagamento da 

parcela imediatamente, ocasião em que o valor fora decidido discricionariamente pelo próprio 

fisco. E a partir de então, os prazos prescricionais estarão suspensos e o sujeito passivo estará 

em constante vigilância, devendo ele sempre prestar contas frequentemente. 
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Nesse sentido, explica Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy184: 

 

O contribuinte simplesmente comprova o quanto pode pagar, como pagará e de onde 

vêm os recursos que utilizará. Deve preencher o formulário (form 656), dando 

pormenorizada conta ao fisco de sua condição material. Respeita-se tão somente 

margem de valores para que o interessado possa sustentar a si e sua família (basic 
living expenses). Valendo-se de ampla discricionariedade e convencido de que não há 

outro meio de cobrança o fisco federal defere o pedido e mantém o interessado sob 

cerrada vigilância. 

 

Caso o devedor não efetue o pagamento da referida parcela, o fisco irá se valer da 

chamada field investigation. A autoridade do fisco irá iniciar o procedimento de procura do 

devedor, sem, contudo, manter a discrição como em fases anteriores, prosseguindo o 

procedimento de execução administrativa.  

Após sua notificação válida, tem o sujeito passivo inadimplente o prazo de 21 (vinte e 

um) dias para pagar a totalidade da dívida, não mais a parcela vencida, pois o parcelamento foi 

descumprido. Porém, se a sua dívida for acima de 100 mil dólares, o seu prazo para quitação 

reduz para 10 (dez) dias somente.  

Nesse momento, o fisco já vislumbra a constrição do débito a qualquer custo e de modo 

mais célere possível. Em outras palavras, o objetivo é arrecadar o crédito o mais rápido que 

conseguir. A administração possui autorização legal de penhorar os bens do devedor e esse 

procedimento possui três fases, são elas: pré-penhora (lien), fase em que a fazenda pública irá 

tornar inalienáveis todos os bens do contribuinte em débito; penhora (levy); arresto (seizure) e 

sale by auction (venda mediante leilão).  

A pré-penhora é a fase que demonstra ao devedor a intenção do fisco de penhorar os 

bens do devedor, seus efeitos somente se extinguem com a quitação da dívida pelo devedor. 

Para evitar interposição de terceiros no procedimento, somente o fisco e o contribuinte possuem 

conhecimento da impenhorabilidade de seus bens. Caso o devedor não tenha bens, seja falecido 

ou o quantum da dívida seja inferior a 5 mil dólares, não se dará continuidade ao procedimento. 

A fase seguinte como já dito anteriormente, é a fase da realização da penhora (levy), 

propriamente dita. Essa penhora é realizada de forma ampla, e pode recair até mesmo, sobre os 

salários de funcionários públicos, e abre-se a possibilidade de apresentação de impugnação, 

cujo seu conteúdo está limitado a fundamentação pela irregularidade da penhora.  

Com relação a prioridade do recebimento dos valores oriundos dos bens do devedor, a 

Fazenda Pública respeitará compradores que desconheciam que aquele vendedor era devedor 

                                                             
184Ibid., p. 123. 
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do fisco, respeitam ainda as penhoras realizadas para a satisfação de honorários advocatícios, 

entre outros. Outrossim, a Fazenda Pública não deverá respeitar as alienações realizadas após a 

penhora dos bens do devedor, uma vez que há mecanismos hábeis para o adquirente tomar 

conhecimento das aludidas penhoras.  

Por conta da preclusão, não mais há a possibilidade de discussão acerca da obrigação 

tributária, mas percebe-se que o modelo tributário norte-americano abre a possibilidade de 

participação do sujeito passivo no procedimento de execução fiscal administrativa com a 

finalidade de controle dos atos executórios da administração.  

Importante salientar que, apesar do modelo norte-americano não ter condescendência 

com o devedor que não paga espontaneamente seus tributos, a legislação traz amplas 

possibilidade de negociação entre as partes quando esse não cumpriu ou não possui condições 

de cumprir com a obrigação imposta. São meios alternativos, que permitem descontos ou 

parcelamentos especiais, sendo analisados concretamente, a capacidade contributiva do 

devedor e o seu comprometimento pessoal do pagamento do tributo vencido.  

Em seguida, segue-se o arresto (seizure) e sale by auction (venda mediante leilão 

público) ou public sale under sealed bids (venda em lances fechados). É a partir da realização 

da penhora que o bem deve ser entregue, não importando quem esteja em sua posse, a Fazenda 

Pública. Essa entrega ocorre de forma imediata.  

A venda do bem penhorado é realizada da seguinte forma185: 

 

A venda realiza-se com o melhor preço, acima do valor mínimo, obtido em leilão 

público (public auction) ou em venda pública com lances fechados (public sale under 

sealed bids). Exige-se pagamento imediato, sob pena de realização célere em novo 

leilão. É dada ampla notícia desse tipo de venda. Trata-se de bom negócio (bargain), 

extremamente atrativo, e muito eficiente para o fisco. O devedor pode remir o bem 

(redemption of property) mediante o pagamento do devido antes da venda ou até cento 

e oitenta dias após a realização do leilão, acrescentando-se ao valor média ponderada 

de juros de vinte por cento ao ano. O dinheiro é destinado aos gastos com o 
procedimento e depois segue ao credor fazendário. 

 

Embora o procedimento seja célere e se concentre amplos poderes nas mãos do fisco, 

com o intuito de viabilizar que o crédito tributário seja recebido, os atos do agente da fazenda 

não estão completamente alheios ao controle judicial, já que se reserva ao contribuinte o acesso 

ao judiciário em casos de abuso e ilegalidade por parte do fisco, porém obriga ao devedor que 

se esgotem todas instâncias administrativas.  

                                                             
185MELO FILHO apud GODOY, op. cit., p. 131. 
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A execução fiscal por via judicial se tornou raro, devido a eficiência do procedimento 

de execução fiscal administrativo, mas ele está reservado aos contribuintes em situações acima 

expostos. Os advogados que atuarão nessas ações, irão buscar a verdade fiscal, a fim de coibir 

a atuação do fisco fora dos ditames legais, e fazer com que seus clientes (devedores) efetuem o 

pagamento da dívida real.  

 

3.4. Chile 

 

Resolveu-se se fazer a breve análise do modelo de execução fiscal chileno devido à 

proximidade geográfica que o presente país possui com o Brasil. Trata-se de um país também 

da América do Sul e, portanto, há o intuito de comprovar que é possível a implantação da 

execução administrativa no Brasil de forma eficiente.  

A execução fiscal do Chile possui duas fases, a primeira administrativa e a segunda 

judicial. Essa matéria é regulada por pelo Título V do Código Tributário Chileno186, bem como 

pelo Código de Processo Civil Chileno187 de forma subsidiária a primeira legislação. Tanto o 

Estado-Juiz quanto a administração pública praticam os atos materiais da execução.  

O agente fiscal que impulsiona o processo administrativo e a sua atuação vai até a 

penhora do bem do devedor, sendo essa realizada de forma ampla, no qual se permite a penhora 

até mesmo de salários, mas implica na reserva no mínimo existencial familiar. É permitida 

também a reserva de créditos que o devedor tem a receber, devendo somente ser feita a 

comunicação prévia as partes.   

Os parâmetros da preservação da reserva mínima para a existência da subsistência 

familiar é a quantia de cinco unidades tributárias de medida, sendo essa quantia do salário 

impenhorável para garantir ao devedor a sua sobrevivência digna. Dessa forma, faculta-se a 

constrição de valores que ultrapassem as cinco unidades tributárias de medida.  

Para a realização da constrição do salário do devedor será comunicado diretamente ao 

seu empregador. Por conseguinte, o empregador realizará a penhora e informará ao fisco a 

quantia constrita. Se houver necessidade de mais de uma constrição a fim de reservar o mínimo 

impenhorável do devedor, o fisco comunicará logo na primeira ordem a necessidade das 

constrições de trato sucessivo. Sendo assim, somente um comando do fisco já é o suficiente 

                                                             
186CHILE. Código Tributário Chileno. Disponível em: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6374>. 

Acesso em: 25 out. 2018. 
187Idem. Código de Processo Civil Chileno. Disponível em: <https://iberred.org/pt/node/214>. Acesso em: 25 out. 

2018. 
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para que o empregador seja obrigado a reter os valores e manter os envios de informações ao 

fisco, sob pena de responsabilização solidária do empregador ou do credor do executado.  

Se o débito for de pequeno valor, a legislação atribui discricionariedade para que o 

fisco não dê continuidade a execução fiscal, analisa-se o custo do procedimento ao estado com 

relação ao valor a receber. No caso, a legislação permite a dispensa da execução de dívidas de 

pequeno valor, mas é preciso se fazer de forma fundamentada. Apesar dessa análise de custo e 

benefício, o fisco poderá retomar a execução dessa dívida se entender necessário, a qualquer 

momento, sendo assim, o devedor não fica totalmente liberado da dívida de pequeno valor 

contraída.  

Nesse sentido, conclui-se que a dívida de pequeno valor ou, em outras palavras, de 

pequeno interesse para o Estado, caracteriza-se como uma forma de suspensão do crédito 

tributário já que ela pode ser retomada a qualquer tempo como explicitado acima.  

A autoridade fiscal que tem a atribuição para impulsionar o processo tributário 

administrativo fiscal chileno, chama-se de Tesorero Comunal. Atua ele como juiz presidente, e 

a legislação lhe concede a competência de realizar a penhora dos bens do devedor, bem como 

atuar no processo construindo um caderno processual a partir do título executivo.  

No modelo de execução tributário chileno os agentes ficais também possuem amplos 

poderes para a investigação, assim como nos outros países já brevemente analisados 

anteriormente. Eles podem realizar a notificação do devedor, ainda que a obrigação esteja em 

atraso e independe a esfera que esteja sendo desdobrada a execução fiscal, administrativa ou 

judicialmente.  

Ainda quanto à notificação, dispensa-se a utilização de oficial de justiça. Caso o agente 

fiscal não localize o devedor, deverá ele se utilizar do artigo 44 do Código de Processo Civil do 

Chile188, que regula a notificação por carta. Para aplicação do referido artigo, o agente fiscal 

deverá emitir uma certidão informando que não localizou o devedor na sua casa, bem como no 

local do seu trabalho habitual por dois dias consecutivos.  

A certidão deverá ser entregue a qualquer adulto que esteja no local em que o agente 

fora procurar o devedor (em sua residência ou em seu trabalho) e se não encontrar ninguém, 

deverá ele pregar a referida certidão comunicando o débito, a qual se caracterizará como aviso 

de cobrança.  

                                                             
188Ibid. 
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Pode ainda entregar o aviso de cobrança (certidão) ao porteiro funcionário do 

condomínio edilício ou ainda, ao proprietário do imóvel caso o devedor seja seu inquilino e a 

natureza da dívida seja de impostos territoriais.  

Se todas essas medidas existentes, a fim de dar ciência ao devedor forem frustradas, o 

fisco se valerá da sua notificação, bem como a penhora de seus bens. Caso os bens penhorados 

sejam imóveis, deverá o agente fiscal efetuar a inscrição da constrição no órgão competente 

para que a penhora surta efeitos a terceiros.  

Deverá o devedor informar a administração, mediante documento, todos os seus bens. 

A negativa dessa declaração permite que o advogado público pleiteie judicialmente a aplicação 

o pedido de prisão.  

 O agente fiscal deverá preparar um documento para registrar o conjunto de bens que 

foram penhorados. Esse documento, que será um tipo de auto de penhora, deverá ser assinado 

não só pelo agente, mas também pelo devedor ou por qualquer pessoa adulta que esteja no 

domicílio do executado.  

A penhora poderá ser ampliada quando a primeira realizada não seja o suficiente para 

garantir a quitação da dívida com o fisco, bem como quando enseja correções, juros e multa.  

Ainda na esfera administrativa, pode o devedor interpor a peça de contestação 

denominada oposição, pelo que o fisco somente poderá acolhê-la ou indeferi-la, em caso de 

acolhimento será encerrado o feito.  

Sobre o seu indeferimento, a autoridade fiscal não poderá adentrar aos fundamentos 

da sua decisão, apenas será possível levar a oposição ao advogado provincial, a quem caberá a 

condução do processo, mas a partir de então será em âmbito judicial. Nas palavras de João 

Aurino de Melo Filho189: 

 

Em um primeiro momento, a análise da oposição caberá à própria autoridade 

administrativa, que, no entanto, possui margem de apreciação limitada, somente 

podendo julgar procedente o pedido do devedor nos casos de pagamento anterior ou 

vício manifesto no andamento da execução (artigo 178). A autoridade fiscal se 

manifestará sobre a oposição no prazo de cinco dias. Caso não a acolha, deverá 

remeter os autos, sem manifestação, ao Procurador Público (abogado provincial), que 

passará a conduzir o processo.  

 

O executado pode requerer envio imediato de seu processo a esfera judicial, se a 

manutenção da penhora possa causar dano concreto. Mas, o processo também será enviado ao 

judiciário, se o prazo terminar sem, contudo, tenha havido a interposição da oposição. 

                                                             
189MELO FILHO, op. cit., p. 419. 
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Nesse sentido, após a realização da penhora, não oferecimento ou oferecida, mas não 

acolhida a oposição, será iniciada a segunda fase do processo de execução fiscal chileno, agora 

na esfera judicial, sob responsabilidade do abogados provinciales(advogado provincial) que 

também será denominado aqui como Procurador Público. 

A primeira atuação do Procurador Público será a analisa da legalidade e regularidade 

do processo que ele recebera. Porventura exista alguma irregularidade, deverá o processo 

retornar à esfera administrativa para se corrigir eventuais vícios.  

Recebida e não acolhida a oposição, terá o prazo de cinco dias para enviar o não 

acolhimento da oposição com a devida fundamentação a justiça comum (Juez de Letras), para 

que ali sejam revistas as manifestações da peça de contestação. Da decisão do juízo de 1º 

instância, caberá recurso de apelação nos moldes do artigo 180190, que somente poderá obter 

efeito suspensivo caso tenha havido o depósito de 25% do valor da dívida exequenda. 

No sistema tributário chileno embora a execução fiscal não percorra o seu curso 

somente na esfera administrativa, a participação da fazenda pública é de suma responsabilidade, 

uma vez que o processo somente irá ser transferido para a competência do Poder Judiciário após 

a constrição suficiente do crédito tributário. Dessa forma, conclui-se que a administração 

prepara todo o processo, para que o judiciário aliene o bem arrecadado, por meio do leilão, e 

entregue o crédito a administração pública.  

Percebe-se que a administração e o estado-juiz trabalham em conjunto, de modo que a 

administração busca o recebimento do crédito, mas o judiciário se mantém a disposição por 

todo o procedimento para que, havendo conflito de interesses, ele esteja apto a se fazer o 

controle do processo ou a transformação da penhora em pagamento do tributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190CHILE, op. cit., nota 186. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa verificou, como problemática principal, a ineficácia do 

procedimento de execução fiscal em vigor. Investigou as falhas do procedimento de execução 

fiscal que contribuíram para o colapso do Poder Judiciário brasileiro, bem como trouxe dados 

de pesquisas anteriores que corroboraram com o tema defendido. 

Constatou que as execuções fiscais representam 39% do total de processos que 

tramitam no Poder Judiciário e 75% de todas as execuções são fiscais. Em termos práticos, sua 

taxa de congestionamento é de 91,9%, ou seja, a cada 100 processos de execução que 

tramitaram ao longo do ano de 2015, 8 tiveram o seu crédito satisfeito. E com esses dados 

alarmantes, vislumbrou a utilização do direito comparado para analisar e verificar os 

procedimentos de execução fiscal da Espanha, Portugal, Estados Unidos e Chile já que são 

exemplos de sucesso no que tange ao procedimento de execução fiscal administrativa.  

Nessa busca de solução, averiguou a existência do Protejo de Lei nº 5.080/09 e 

apensos, que trazem a proposta de implementação do procedimento de execução fiscal passar a 

ser somente administrativo, contudo, deixar a cargo do Poder Judiciário o controle da legalidade 

das decisões da administração pública. De um lado, aqueles que são a favor do referido Projeto 

de Lei, os que buscam no Direito Comparado a solução: a desjudicialização do procedimento 

de execução fiscal do Brasil. De outro, aqueles que entendem ser esse Protejo inconstitucional, 

pois fere os princípios da reserva de jurisdição e a inafastabilidade do controle jurisdicional.  

Aqueles que advogam pela inconstitucionalidade, acreditam que é vedado pela 

Constituição Federal, retirar do controle jurisdicional processos em que existem pretensões 

resistidas. Ademais, acrescentam que as decisões proferidas pelo Poder Executivo não terão 

qualquer segurança jurídica, o que incentivará os contribuintes buscarem o Poder Judiciário 

para reverem a decisão, uma vez não gozarem de imutabilidade as decisões administrativas.  

Já para os defensores da desjudicialização, acreditam ser uma evolução desjudicializar 

o procedimento fiscal. Fundamentam essa tese, nos países desenvolvidos, demonstrando que 

em países como Estados Unidos, França e Alemanha, seus modelos são muito mais eficientes 

que o daqui. Demonstram que a administração pública está muito mais amparada para tratar 

desses processos, além de ser especializada e ter maior interesse em fazer a arrecadação do 

crédito fiscal. Esclarecem também, que não há qualquer inconstitucionalidade, já que sempre 

estará reservado ao Poder Judiciário o controle jurisdicional e que esse procedimento 

contribuirá para a melhora de atendimento aos processos de outras naturezas corroborando o 

objetivo de se fazer justiça.  
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O entendimento a que chegou o pesquisador foi pela necessidade de se desjudicializar 

o procedimento de execução fiscal. Entendeu-se não haver outra alternativa que traga tantos 

outros objetivos como esta. Percebeu-se que o não pagamento de tributo é uma prática 

corriqueira no Brasil, utilizada pela maioria dos grandes empresários, que possuem condições 

financeiras de arcar com os melhores advogados do país, não ferindo o princípio da isonomia e 

deixando o contribuinte em condições de desvantagem.  

Vislumbrou-se que o procedimento administrativo será mais célere, uma vez que 

tramitará em lugar especializado tanto procedimentalmente, como tecnicamente. Além disso, 

haverá uma redução drástica em recursos, e o prazo que o contribuinte ficará com o crédito 

suspenso será muito menor, o que o obrigará a efetuar o pagamento tão logo.  

Percebeu-se que o procedimento de execução atual, regulado pela Lei nº 6.830/80, 

incentiva os contribuintes a não pagarem na data de vencimento e discutir o crédito, uma vez 

entrando em litígio na esfera administrativa o seu crédito é automaticamente suspenso. E pela 

morosidade do procedimento, o sujeito passivo procrastina o pagamento de sua obrigação. Essa 

prática prejudica aqueles contribuintes que honram com a sua obrigação tributária, ferindo o 

princípio da concorrência, já que os preços da sua prestação de serviços ou de seus produtos 

serão como consequência maiores em relação aos não pagadores de tributos. 
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