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Resumo 

 

 No presente trabalho, buscou-se demonstrar que os custos dos direitos fundamentais, 

positivos ou negativos, em especial a solvabilidade das políticas públicas, estão relacionados 

com a efetividade da cobrança de impostos e das execuções fiscais. A escassez de recursos 

impõe escolhas trágicas ao administrador público. Por isso, faz necessário que os Poderes 

Públicos deem primazia na tramitação das execuções fiscais em reconhecimento à função 

pública que estas exercem, buscando dar a máxima efetividade e celeridade, sem violar o 

devido processo legal. É preciso reconhecer que a mora procedimental das execuções fiscais - 

onde milhares de processos são extintos ou tramitam por prazo irracional, e as milhares de 

execuções de valores abaixo do próprio custo da execução – é uma patologia. O tratamento 

deve ser feito a partir da superação do processamento individualista da execução por um 

processamento em lote, onde haverá tramitação conjunta de inúmeros processos, exaustão de 

requerimentos/provimentos judiciais e decisões/manifestações modelos. Além disso, não se 

pode deixar de promover investimentos na infraestrutura das varas de execuções fiscais e nas 

procuradorias. Estes mecanismos poderão conferir celeridade e efetividade na tramitação das 

execuções fiscais, contribuindo para a solvabilidade das políticas públicas.  
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Introdução 

 

 

O presente trabalho tem como tema “ANAMNESE DA FALTA DE EFETIVIDADE 

DA EXECUÇÃO FISCAL: DIAGNOSTICANDO MECANISMOS DE TR ATAMENTO 

DESTA PATOLOGIA” 

O tema do presente trabalho é de suma importância para efetivação do Estado 

Democrático de Direito, pois a concretização eficiente das políticas públicas reflete o pleno 

exercício dos direitos fundamentais consagrados na Constituição.  

Desta maneira, as execuções fiscais são indispensáveis para custear as necessidades 

cada vez mais crescentes na sociedade, sendo estas, portanto, indispensáveis na concretização 

desses direitos fundamentais. 

Assim, buscar o estudo acerca do tema é sem dúvida fomentar ideais indispensáveis 

para o aperfeiçoamento deste instrumento de arrecadação. No presente trabalho foi utilizado 

como técnica de pesquisa o procedimento bibliográfico com ênfase na doutrina pátria cujas 

fontes foram livros, artigos de periódicos e disponíveis na Internet, além da pesquisa 

documental. 

Neste viés, o primeiro capítulo trata a solvabilidade dos custos do direito, abordando o 

princípio da efetividade da execução fiscal como fomentador das políticas públicas, citando a 

teoria dos custos do direito e o princípio da efetividade da jurisdição. 

Em seguida, pontua-se os motivos da falta de efetividade da execução fiscal, trazidos 

da prática forense para o âmbito da discussão acadêmica, demonstrando alguns mecanismos 

que podem ser implementados de forma imediata e de forma mediata, visando dar efetividade 

às execuções fiscais.  

Por todo o exposto, a solvabilidade das políticas públicas depende, também, da 

efetividade da execuções fiscal. 
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Capítulo 1 SOLVENDO O CUSTO DOS DIREITOS – O princípio da efetividade da 

execução fiscal como fomentador das políticas públicas  

 

1.4 A teoria dos custos dos direitos 
 

A tradicional dicotomia entre os direitos negativos, de primeira geração, e os direitos 

positivos, de segunda geração, é superada a partir do estudo de Cass Sunstein e Stephen 

Holmes, em sua obra The costofrights: whylibertydependson taxes1, posto que nesta se 

defende que todos os direitos são positivos e demandam, para sua efetivação, a prestação 

pública de algum serviço essencial. Neste viés, todos os direitos necessitam de gasto de 

recursos públicos para sua concretização, sendo, portanto, positivos2.  

No entendimento clássico, os direitos negativos são os direitos individuais, típicos do 

liberalismo burguês, os quais são efetivados com a mera omissão do Estado; já os direitos 

positivos – direitos sociais que se relacionam com o Estado de Bem-Estar Social 

(WelfareState) - por outro lado, são os direitos prestacionais que exigem a implementação de 

políticas públicas. 

Nessa linha de entendimento, defendia-se que para salvaguarda do direito negativo era 

necessário apenas uma abstenção do Estado, e por isso, não havia dispêndio de recursos 

públicos. Tal entendimento é superado pela teoria dos custos dos direitos3, observe-se a lição 

de José Casalta NABAIS (2007, p.153-181): 

“os direitos, todos os direitos, porque não são dádiva divina nem frutos da natureza, porque 
não são auto-realizáveis nem podem ser realisticamente protegidos num estado falido ou 
incapacitado, implicam a cooperação social e a responsabilidade individual. Daí que a 
melhor abordagem para os direitos seja vê-los como liberdades privadas com custos 
públicos. Na verdade, todos os direitos têm custos comunitários, ou seja, custos financeiros 

                                                           
1 HOLMES, Stephen et SUNSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: W.W. 
Norton and Company, 1999. 
2 Os autores trazem em sua obra, como exemplo da positividade de todos os direitos, a análise do direito de 
propriedade. Este sempre foi visto como exemplo clássico de direito negativo, mas exigem inúmeras prestações 
de serviços públicos para salvaguarda: a) um sistema de cartórios públicos para efetivar o registro; b) segurança 
pública; c) bombeiros; d) Poder Judiciário para julgar e remediar eventuais violações aos direitos fundamentais. 
3 Por todos, GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em árvores. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
Ressalte-se que Ana Paula de BARCELLOS (2002, p. 238-239) identificava os custos dos direitos, positivos ou 
negativos, em que pese não fazer menção expressa a tal teoria. Vejamos suas palavras: “a diferença entre os 
direitos sociais e os individuais, no que toca ao custo, é uma questão de grau, e não de natureza. Ou seja: é 
mesmo possível que os direitos sociais demandem mais recursos que os individuais, mas isso não significa que 
estes apresentem custo zero. Desse modo o argumento que afastava, tout court, o atendimento dos direitos 
sociais pelo simples fato de que eles demandam ações estatais e custam dinheiro não se sustenta. Também a 
proteção dos direitos individuais tem seus custos, apenas se está acostumado a eles.”  
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públicos. Têm portanto custos públicos não só os modernos direitos sociais, aos quais toda 
a gente facilmente aponta esses custos, mas também custos públicos os clássicos direitos e 
liberdades, em relação aos quais, por via de regra, tais custos tendem a ficar na sombra ou 
mesmo no esquecimento.” 
(...) 
“do ponto de vista do seu suporte financeiro, bem podemos dizer que os clássicos direitos e 
liberdades, os ditos direitos negativos, são, afinal de contas, tão positivos como os outros, 
como os ditos direitos positivos. Pois, a menos que tais direitos e liberdades não passem de 
promessas piedosas, a sua realização e a sua protecção pelas autoridades públicas exigem 
recursos financeiros.”  
 

A teoria dos custos dos direitos, segundo Pablo Bonilla CHAVES (2008, p. 10), está 

intrinsecamente dependente da cobrança de impostos, por ser esta a primordial fonte do 

Estado. 

Por isso, a solvabilidade das políticas públicas depende do adimplemento espontâneo 

dos impostos e da efetividade das execuções fiscais. Afirma-se isso porque partindo da 

premissa teórica construída pela teoria dos custos do direito, é fácil perceber que a ações de 

execuções fiscais demandam gastos financeiros consideráveis, seja com os bens materiais 

atinentes às ações, seja com o próprio Poder Judiciário ou com os membros das funções 

essenciais à justiça.  

Em conclusão, pode se afirmar que a inefetividade das execuções fiscais gera um custo 

tríplice para os direitos fundamentais: contribui para a insolvabilidade das políticas públicas, 

reduz o valor final auferido pela execução em razão dos custos reflexos do processo e 

tumultua as varas judiciais, contribuindo para que os processos hígidos e de grandes 

devedores não possam ser céleres e efetivos, deixando de haver recursos ao Estado. Assim, 

necessário se faz a implementação urgente de mecanismos para dar efetividade e celeridade às 

execuções fiscais a fim de que não haja desperdício de recursos em um país onde há escassez 

de políticas públicas.  

 

1.2 A solvabilidade das políticas públicas por meio dos recursos advindos da execução 

fiscal 

 

Segundo Eros Roberto GRAU (2000, p. 22), a expressão “políticas públicas”, com a 

finalidade de designar as atuações do Estado, deve ser compreendida ampliativamente, 

açambarcando todas as formas de intervenção do Estado na sociedade. Assim, a concretização 
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eficiente das políticas públicas reflete o pleno exercício dos direitos fundamentais 

consagrados na Constituição de um Estado Democrático de Direito4.     

Ocorre que só é possível concretizar os objetivos socialmente relevantes se houver 

recursos orçamentários e financeiros disponíveis a serem investidos em prol da coletividade. 

Como bem discorreu Ricardo Lobo TORRES (2000, p. 110) “o relacionamento entre políticas 

públicas e orçamento é dialético: o orçamento prevê e autoriza as despesas para a 

implementação das políticas públicas; mas estas ficam limitadas pelas possibilidades 

financeiras e por valores e princípios como o do equilíbrio orçamentário (...)”. 

Ciente de que os recursos são finitos e limitados e de que as necessidades são infinitas 

e ilimitadas, surgem acalorados debates jurisprudenciais e doutrinários acerca da reserva do 

possível5 em confronto com a teoria do mínimo existencial6. E Ana Paula de BARCELLOS 

(2002, p. 245-246) foi muito feliz em se debruçar sobre o tema: 

"Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. 
O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido 
judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por 
outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em 
seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política 
pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. 
A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser 
resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida 
está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos 
direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 
fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente 
os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá 
discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá 
investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 
orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível." 
 

                                                           
4  Para BUCCI (2006, p. 241) “políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os 
meios à disposição do estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados”    
5 Para Ana Paula de BARCELLOS (2002, p. 236) “A expressão reserva do possível procura identificar o 
fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a 
serem por eles supridas. No que importa ao estudo aqui empreendido, a reserva do possível significa que, além 
das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir judicialmente do Estado – e em última análise da sociedade, 
já que é esta que o sustenta -, é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais para esses 
direitos.” 
6 A teoria do mínimo existencial assegura que cada indivíduo tem o direito de ver protegido no mínimo seus 
direitos fundamentais como expressão da dignidade da pessoa humana. Para Ricardo Lobo TORRES (1989, p. 
46) “o mínimo existencial, na qualidade do direito subjetivo, é oponível à administração, gerando para esta a 
obrigação de entregar a prestação de serviço público independentemente do pagamento de qualquer tributo ou 
contraprestação financeira, haja ou não lei ou regulamento. A violação do direito, por ação ou omissão, justifica, 
como veremos adiante, o controle jurisdicional.” 
Importante mencionar que para Luiz Édson FACHIN (2001, p. 232), a Constituição Federal ao proteger a 
propriedade privada de forma veemente trouxe para o ordenamento uma tutela do patrimônio mínimo, onde 
“agasalha-se, também, a defesa dos bens indispensáveis à subsistência.” 
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O debate é salutar e necessário, mas acredita-se que é fundamental acalorar, também, 

os debates em torno da solvabilidade das políticas públicas por meio da efetividade das 

execuções fiscais, a fim de se pulverizar outras noções, tais como: o adimplemento constante 

e maciço de débitos fiscais poderá fornecer os recursos suficientes para implementação de 

políticas públicas mais abrangentes e adequadas; o aumento de recursos poderá ajudar a 

mitigar as “escolhas trágicas”7 na alocação dos recursos (MARCÍLIO, 2009, p. 163-164); 

poderá, também, favorecer a uma redução na carga tributária nacional, sem prejudicar a 

concretização dos serviços sociais adequados. 

Mas para isso é imprescindível que o Poder Judiciário e o Poder Executivo enxerguem 

a atual deficiência de políticas públicas sob outro foco, buscando enfrentar a causa do 

problema e não apenas remediá-lo8. 

Não se quer defender aqui que o adimplemento dos débitos fiscais expurgará as 

exigências sociais e a deficiência completa no implemento de políticas públicas, abandonando 

a teoria da reserva do possível, pois como já se disse os recursos serão sempre finitos. Mas se 

quer aqui alertar que a mudança de foco poderá, ou deverá, favorecer a solvabilidade do 

déficit de políticas públicas, construindo uma sociedade mais justa e solidária e, ainda, deverá 

reduzir a intervenção do Poder Judiciário na definição das políticas públicas9. 

                                                           
7 Afirma-se que a escolha de implementação de políticas públicas é trágica porque os recursos são escassos, 
então a decisão de implementar um direito fundamental acaba por excluir ou implementar de forma inadequada 
outro direito igualmente fundamental. (MARCÍLIO, 2009, p. 163.)  
Sabe-se que a escolha política quanto às prioridades e preferências da política pública é um ato de governo ou 
ato político, sendo por isso um ato discricionário. Porém, a discricionariedade não quer significar uma total 
liberdade de conformação do administrador. Segundo Fernando Facury SCAFFA (2005, p. 220-221),  a própria 
Constituição Federal traz limites expressos aos gastos das despesas públicas, tais como: a) aplicação de 
percentual mínima na área da saúde – Art. 198, §2º, I, II e III; b) aplicação de percentual mínimo para o 
desenvolvimento do ensino – Art. 212. 
Importante reproduzir aqui as palavras de Gustavo AMARAL e Danielle MELO (2008, p. 101.): “A ideia de 
escassez traz consigo a noção de trade-off. Sem tradução exata para o português, podemos dizer que a alocação 
de recursos escassos envolve, simultaneamente, a escolha do que atender e do que não atender. Preferir empregar 
um dado recurso para um dado fim significa não apenas compromisso com esse fim, mas também decidir não 
avançar, com o recurso que está sendo consumido, em todas as demais direções possíveis.”   
8 A efetividade das execuções fiscais somente poderá ser atingida se os Tribunais de Justiças promoverem uma 
transformação estrutural nas varas de execuções fiscais, aumentando o número de serventuários e juízes destas 
varas. Já o Poder Executivo deverá investir na estrutura das Procuradorias dos Estados e dos Municípios, 
conferindo melhores condições de trabalho e aumentando o número de servidores e procuradores, em atenção à 
função social que estes têm na solvabilidade das políticas públicas. O tema será melhor enfrentado a partir do 
capítulo 2.           
9 “a teoria da reserva do possível passou a ocupar o lugar que antes era ocupado pela teoria das normas 
programáticas, pela separação de poderes e pela discricionariedade administrativa, no sentido de que, se antes se 
entendia pela impossibilidade jurídica de intervenção do Poder Judiciário na efetivação de direitos fundamentais, 
agora se entende pela ausência de previsão orçamentária. (...) Atualmente, especialmente em decorrência de 
posicionamento forte da jurisprudência, a teoria da reserva do financeiramente possível tem sido afastada como 
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Por outro lado, não se pode ignorar a inadimplência dos débitos fiscais. O Brasil é um 

dos países com a maior carga tributária mundial, que por vezes sufoca o crescimento 

econômico, em especial o crescimento das pequenas e médias empresas. Além disso, alguns 

fatores contribuem para o inadimplemento dos débitos fiscais, entre eles a corrupção, a 

ineficiência da cobrança administrativa e judicial, o efeito deletério que a prescrição dos 

créditos inadimplidos gera nos devedores contumazes. 

Todos esses fatores enfraquecem a arrecadação do Estado, sendo crucial a coerção 

judicial como instrumento de arrecadação para favorecer a solvência das despesas estatais.  

Por isso, deve ser deferida a máxima celeridade possível à execução fiscal, sem 

descuidar das garantias do devido processo legal, tendo sempre em vista a função social que 

tal ação desempenha na solvabilidade das despesas públicas e na concretização dos direitos 

fundamentais de milhões de brasileiros, eis que tal ação é um instrumento para a realização da 

justiça fiscal, promovendo a recuperação dos créditos não pagos e possibilitando a 

implementação de políticas públicas mais amplas e abrangentes. 

 

1.3 O princípio da efetividade da jurisdição 
 

No entendimento clássico10, a jurisdição é função do Estado que aplica o direito posto 

na composição dos conflitos, preservando a paz social e o império da norma (ALVIM, 2005, 

p.55), mas esse entendimento vem sendo superado pela doutrina processualista mais moderna 

que entende que a jurisdição também exige do Poder Judiciário a função criativa do direito, 

inovando a ordem jurídica do caso concreto11 (MARINONI, 2006, p. 99; DIDIER JR, 2009, 

p. 70-74). 

Porém, sob qualquer ponto de vista que se analise a jurisdição, para José Rogério 

CRUZ E TUCCI (Repro, V. 66, p. 74) desde a década de 195012, esta não pode mais 

                                                                                                                                                                                     

panacéia apta a afastar a obrigatoriedade de efetivação dos direitos fundamentais sociais pelo Estado. É que as 
decisões têm exigido não a mera alegação de inexistência de recursos, mas a comprovação de ausência de 
recursos, também denominada exaustão orçamentária.” (MÂNICA, 2007, p. 169-186) 
10 Jurisdição para Giuseppe Chiovenda era aplicar a vontade da lei ao caso concreto. Já para Francesco 
Carnelutti, jurisdição era a justa composição da lide (pretensão resistida). 
11 Para MARINONI (2006, p. 99), “se nas teorias clássicas o juiz apenas declarava a lei ou criava a norma 
individual a partir da norma geral, agora ele constrói a norma jurídica a partir da interpretação de acordo com a 
Constituição, do controle de constitucionalidade e da adoção da regra de balanceamento (ou da regra da 
proporcionalidade em sentido estrito) dos direitos fundamentais no caso concreto” 
12 Para José Rogério CRUZ E TUCCI (Repro, V. 66, p. 74), foi a partir da Convenção Europeia para 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais que o direito ao processo sem dilações 
indevidas tornou-se um direito subjetivo.   
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prescindir da efetividade. Pode-se afirmar que o conceito de jurisdição deve ser analisado 

conjuntamente com a efetividade do provimento, sempre de forma incindível. 

Nesta trilha, em que pese o conceito de efetividade seja inevitavelmente fluído 

(BARBOSA MOREIRA, RF, v. 329, p. 97), é possível compreendê-lo como a aptidão para 

assegurar resultados justos, úteis, céleres e eficazes por meio da concretização física da 

pretensão posta em juízo. Por isso, no intuito de dar efetividade à jurisdição, explicativas são 

as palavras do mestre Kazuo WATANABE (1996, p. 20): 

“O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, inscrito no inc. XXXV do art. 5º 
da CF, não assegura apenas acesso formal aos órgãos judiciários, mas sim o acesso à 
Justiça que propicie a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de denegação da 
justiça e também o acesso à ordem jurídica justa. Cuida-se de um ideal que, certamente, 
está ainda muito distante de ser concretizado, e, pela falibilidade do ser humano, 
seguramente jamais o atingiremos em sua inteireza. Mas a permanente manutenção desse 
ideal na mente e no coração dos operadores do direito é uma necessidade para que o 
ordenamento jurídico esteja em contínua evolução”. 
 

Por outro lado, não se busca uma “jurisdição-relâmpago” (DIAS, 2004, p. 219) onde a 

celeridade processual é alcançada à custa do devido processo legal. O processo é um 

instrumento de suma importância na defesa dos jurisdicionados, por isso há de haver 

harmonização entre a efetividade e a celeridade com os meios amplos de defesa.  

                                                                                                                                                                                     

Esta Convenção foi subscrita em Roma em 04.11.1950, e assim preceitua: Art. 5º (...),  “3. Qualquer pessoa 
presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), do presente artigo deve ser apresentada 
imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais e tem direito a ser 
julgada num prazo razoável, ou posta em liberdade durante o processo. A colocação em liberdade pode estar 
condicionada a uma garantia que assegure a comparência do interessado em juízo.” Art. 6º,  1. Qualquer pessoa 
tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. 
O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público 
durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança 
nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a protecção da vida privada das 
partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em 
circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça. (disponível em: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-44B9-A163-912EF12B8BA4/0/POR_CONV.pdf 
Acesso em: 26 nov. 2012) 
Não se poderia deixar de mencionar aqui também a Convenção Americana de direitos Humana, assinada em San 
José de Costa Rica, em 22.11.1969, onde consta no art. 7º (...), “5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais 
e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 
processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.” Art. 
8º,  1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um 
juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (disponível em: 
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm Acesso em: 26 nov. 2012) 
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Tendo estas premissas como esteios, o ordenamento jurídico e os operadores do direito 

devem estar sempre buscando incansavelmente a efetividade do provimento jurisdicional. 

Sem ignorar que a ausência de efetividade e celeridade de tal provimento foi um dos fatores 

que mais influiu, e para alguns ainda influi13, no descrédito do Poder Judiciário, eclodindo 

uma “crise de jurisdição”.14    

Acontece que a resposta do Estado a tal crise, como regra, é implementada por meio 

da publicação de novas leis. É preciso fazer justiça e reconhecer que muitas trouxeram 

relevantes avanços ao processamento dos feitos, podemos citar como exemplo: a lei n° 8.952 

de 1994, que incluiu a antecipação da tutela de mérito; a lei n° 10.358 de 2001, que incluiu o 

inciso V no art. 14 do CPC que prevê multa às partes e terceiros que se recusem 

injustificadamente em acatar ordem judicial Contempt of Court; a lei 11.187 de 2005, que 

alterou o processamento do recurso de agravo; a lei 11.232 de 2005, que possibilitou o 

cumprimento de sentença; a lei n° 11.276 de 2006, que introduziu a súmula impeditiva de 

recurso; lei n° 11.277 de 2006, que introduziu a extinção do feito prima facie – art. 285-A do 

CPC, dentre inúmeras outras. 

Porém, pretendendo manter o empirismo do presente trabalho, não se pode omitir que 

inúmeras leis, em que pese necessárias, possibilitaram a eclosão de milhares de demandas 

reprimidas, dentre elas tem-se: a lei 8.078 de 1990, o código de defesa do consumidor; a lei n° 

9.099 de 1995 – juizados especiais cíveis e criminais estadual; lei n°10259 de 2001 – juizados 

especiais cíveis e criminais federal; a lei 12.153 de 2009 juizados especiais de Fazenda 

Pública. Outras possibilitaram a eclosão de milhares de demandas repreensivas, visando 

atacar possíveis ilegalidades ou inconstitucionalidades. Todas, necessárias ou não, 

                                                           
13 CARRION analisa dados do IBGE, de 1998, em que a população se manifesta acerca de conflitos que foram 
ou não levados ao conhecimento do Poder Judiciário. “Levando em conta apenas o último conflito em que as 
pessoas estiveram envolvidas, 45% dos entrevistados entraram com uma ação judicial e 55% não fizeram apelo 
ao Judiciário. Quando examinamos os motivos de não ter havido apelo ao Judiciário, os dados são ainda mais 
surpreendentes: resolveu por conta própria; não quis se envolver com a Justiça; Justiça não resolve ou não 
sabiam utilizar a Justiça são os motivos que correspondem a 60,50% dos casos.” (CARRION, 1997, p. 1). 
14 “A crise do Poder Judiciário não é assunto novo. Pela leitura que se pode fazer da História, ambos, o Judiciário 
e a crise, iniciaram juntos a caminhada republicana. O problema seria a morosidade da Justiça causada pelo 
acúmulo de processos e pelo escasso número de juízes, além de regras processuais anacrônicas.” PAULA, Maria 
Eunice de. Poder Judiciário: crise e reforma. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13181/000598349.pdf?sequence=1. Acesso em: 28 nov. 2012. 
p. 13. 
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contribuíram cada uma a seu modo para o agravamento da crise, pois como afirma Maria 

Eunice de PAULA o equívoco está em não se atacar a crescente litigiosidade.15 

Frise-se que a alteração legislativa com o fito de dar efetividade ao provimento 

jurisdicional é necessária e esperada pelos jurisdicionados, em que pese no início contribuam 

para o agravamento da crise em razão do período de adaptação, mas esta alteração não pode 

ser considerada a panacéia de todos os males. 

É fundamental reconhecer que a efetividade da jurisdição é obtida a partir do exercício 

de aplicação da norma. Por isso, a efetividade da jurisdição depende de atuações proativas do 

Poder Judiciário ao vivenciar a norma e buscar, dentro do quadro normativo posto e dos 

princípios, a solução mais criativa para assegurar resultados justos, úteis, céleres e eficazes. 

O ativismo judicial16 e a aplicação de princípios constitucionais17- sempre à luz da 

ponderação e da proporcionalidade - porque o bispo não pode andar em “L”18, - é expressão 

do neoconstituionalismo19, onde se faz necessário, cada vez mais, a onipresença da 

Constituição e a onipotência judicial20. 

                                                           
15 Idem. p. 10. “As soluções apontadas nas diversas quadras históricas foram e ainda são de ordem operacional, 
porém isto tem a gerar uma crescente atividade de incremento da prestação jurisdicional, diretamente 
proporcional à crescente litigiosidade, - esta inatacada, instalando um círculo vicioso entre o aumento das 
estruturas e da demanda.”  
16 O ativismo judicial, conforme explica CITTADINO, (2002, p. 18) "é uma atitude, a escolha de modo 
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance." E em razão disso, afirma 
BARROSO (2009, p. 335.) que “a postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) 
a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 
independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação 
da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas.” 
17 A importância dos princípios é tão grande que Celso Antônio Bandeira de MELLO (2000, p.748), em 
memorável passagem, afirma que a violação a um princípio é a forma mais grave de ilegalidade ou de 
inconstitucionalidade. Eis a citada advertência: “Violar um princípio é muito mais grave que transgredir  

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 
valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” Neste 
particular, importante a leitura de Humberto ÁVILA. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.  
18 A expressão é utilizada aqui parafraseando a brilhante obra do autor, Thiago Cardoso ARAÚJO (2007, p. 206-
232), cuja leitura recomenda-se.  
19 Para Luis Roberto BARROSO “O novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo desenvolveu-se na 
Europa, ao longo da segunda metade do século XX, e, no Brasil, após a Constituição de 1988. O ambiente 
filosófico em que floresceu foi o do póspositivismo, tendo como principais mudanças de paradigma, no plano 
teórico, o reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a 
elaboração das diferentes categorias da nova interpretação constitucional. Fruto desse processo, a 
constitucionalização do Direito importa na irradiação dos valores abrigados nos princípios e regras da 
Constituição por todo o ordenamento jurídico, notadamente por via da jurisdição constitucional, em seus 
diferentes níveis. Dela resulta a aplicabilidade direta da Constituição a diversas situações, a inconstitucionalidade 
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Aos juízes que assim não desenvolverem seu mister, vivenciando um pós-positivismo 

de fachada, onde o discurso alimenta a esperança na concretização dos direitos fundamentais, 

mas os atos estão algemados pela cultura procedimental arraigada, que não mais concretiza o 

direito, só se pode lamentar e aguardar que a nova geração tenha mais sorte no futuro. 

 

1.3.1 A efetividade da execução fiscal 
 

Tudo que foi dito à efetividade da jurisdição, por óbvio, aplica-se também à 

efetividade da execução fiscal.  Sobretudo porque há pouca valia ao Estado ser titular de 

milhões de reais em créditos tributários, inscritos em sua dívida ativa, sem que estes possam 

ser materialmente disponibilizados ao Estado por meio do adimplemento da execução fiscal.  

Por isso, é preciso deferir a esta ação uma atenção preponderante na busca por 

resultados concretos à sociedade, reconhecendo sua função social. Pelo que se exigem 

maiores esforços ainda do Poder Público na busca pela efetividade da execução fiscal, pois a 

função última desta é de concretização dos direitos fundamentais da coletividade, solvendo as 

políticas públicas. 

Neste viés, a apatia é ainda mais devastadora, pois o prejuízo da ausência de serviços 

públicos fundamentais é notório, onde milhões de brasileiros ficam excluídos do mínimo 

existencial, exigindo que o Poder Judiciário dê mais atenção aos processos individuais de 

concretização dos direitos fundamentais, em razão do imediatismo da necessidade, do que às 

execuções fiscais.  

O quadro fático atual do Estado, é bem verdade, impõe ao Poder Judiciário atenção e 

primazia sob os requerimentos que concretizam e salvaguardam os direitos fundamentais 

individuais, mas esta opção interfere nos recursos estatais que já são escassos, dificultando 

                                                                                                                                                                                     

das normas incompatíveis com a Carta Constitucional e, sobretudo, a interpretação das normas 
infraconstitucionais conforme a Constituição, circunstância que irá conformar-lhes o sentido e o alcance.” 
20 Para Luis Pietro SANCHÍS (2005, p. 131-132) o constitucionalismo moderno pode ser resumido nos seguintes 
aspectos: “mais princípios que regras; mais ponderação que subsunção; onipresença da Constituição em todas as 
áreas jurídicas e em todos os conflitos minimamente relevantes, em lugar de espaços isentos em favor da opção 
legislativa ou regulamentária; onipotência judicial em lugar de autonomia do legislador ordinário; e, por último, 
coexistência de uma constelação plural de valores, às vezes tendencialmente contraditórias, em lugar de uma 
homogeneidade ideológica em torno de um punhado de princípios (...). 
Em feliz síntese, Inocêncio Mártires Coelho ensina que esse novo constitucionalismo marca-se pelos seguintes 
aspectos: “a) mais Constituição do que leis; b) mais juízes do que legisladores; c) mais princípios do que regras; 
d) mais ponderação do que subsunção; e) mais concretização do que interpretação”. MENDES; COELHO, 
(2008, p. 127)   
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ainda mais a solvabilidade de políticas públicas. Para Flávio GALDINO (2005, p.159) muitas 

das vezes esse conflito é resolvido:  

“no vazio da proporcionalidade, no vácuo da ponderação, na metafísica razoabilidade. 
Contudo, a posição jurídica é por deveras ampliada se assim posta, uma vez que se trata não 
de uma ponderação, de uma proporcionalidade ou de uma razoabilidade, mas sim, em 
última análise, de uma simples opção. Não há dúvidas de que o jurista opta, sim, entre dois 
valores: ou protege a vida de um, em detrimento de se alocar recursos a muitos, ou se opta 
pela coletividade em detrimento do direito subjetivo de um só. Está posta a opção, sem 
maiores floreios, nua opção implica sacrifício. Não há qualquer margem de fuga.” 
 

O equívoco, frise-se, está no abandono de busca pela efetividade das execuções 

fiscais, que pode aferir recursos para a promoção dos direitos fundamentais sociais e 

coletivos, salvaguardando, também, direitos fundamentais individuais, que por razões 

emergenciais, o Poder Judiciário não tem tempo hábil de proteger.  

Advoga-se aqui a que a tutela de direitos subjetivos individuais seja priorizada tanto 

quanto às execuções fiscais, pois estas servirão de esteio à promoção de políticas públicas 

gerais. 
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Capítulo 2 ANAMNESE - diagnosticando a falta de efetividade da execução fiscal 

brasileira 

 

2.1 A patologia 

 

 Todo tratamento efetivo só pode ser desenvolvido a partir do diagnóstico correto da 

patologia, por isso inviável qualquer análise quanto aos mecanismos para dar efetividade à 

execução fiscal sem antes identificar a causa da própria (in) efetividade.  

 No presente caso, é fácil perceber que a causa não é única ou isolada, mas fruto de 

várias causas que se correlacionam e agravam a falta de efetividade da execução fiscal. 

Busca-se identificar a patologia, sem a pretensão de esgotar o tema, e oferecer um possível 

tratamento.  

 Porém, antes é necessário citar algumas palavras do mestre José Carlos BARBOSA 

MOREIRA (1984, p. 31) que, em que pese já contar com quase 30 anos, são atuais e expõem 

nossa enfermidade: 

“Mas a excessiva demora dos processos tem causas tão numerosas, tão complexas 
(ousaríamos acrescentar: e tão mal individuadas nos respectivos pesos, pela carência de 
estatísticas judiciárias), que seria ambição vã querer encontrar no puro receituário 
processual remédio definitivo para a enfermidade. Entra aí em jogo longa série de questões: 
falhas da organização judiciária, deficiências na formação profissional de juízes e 
advogados, precariedade das condições sob as quais se realiza a atividade judicial na maior 
parte do país, uso arraigado de métodos de trabalho obsoletos e irracionais, escasso 
aproveitamento de recursos tecnológicos. É fácil imaginar o vulto dos investimentos 
imprescindíveis a qualquer tentativa séria de atacar em larga escala esse conjunto de 
problemas; e o mesmo se dá com relação a outros, também relevantíssimos do ponto de 
vista da ‘efetividade’ do processo, qual o da assistência judiciária aos necessitados, cujas 
dimensões parecem capazes de embaraçar até países de economia altamente desenvolvida – 
a fortiori, nações que nesse campo se debatem, como o Brasil, em dificuldades de toda 
sorte.  
Um olhar de frente à realidade desestimula qualquer ilusão ‘piedosa’ sobre a possibilidade 
de produzir modificações de substância pela utilização de expedientes hermenêuticos ou 
pela reformulação de textos legais. Isso não deve servir de pretexto, repita-se, a que nos 
desinteressemos de semelhantes questões e nos encerremos na famosa ‘torre de marfim’. 
Não alimentar esperanças irrealísticas é uma coisa; outra bem diferente é querer descobrir 
na existência de limites à eficácia do nosso agir uma justificativa cômoda para a renúncia 
pura e simples à ação. Até porque – e aqui vem a segunda ressalva anunciada – o 
processualista (ou o jurista, in genere), antes de o ser, é membro da comunidade social, 
comprometido, queira ou não queira, com as vicissitudes dela, e gravado, perante todos os 
outros, de responsabilidades a que não tem como fugir.” 
 

 O primeiro entrave à efetividade da execução fiscal é a duração irracional do processo. 

Um dado preliminar, porém assustador, pode ser extraído da pesquisa realizada pelo Instituto 
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de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), denominada "Custo e tempo do processo de 

execução fiscal promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)", nº 127: 

“Após o despacho inicial, transcorrem em média 17 dias até que seja ordenada a citação e 
mais 1.523 dias até que se encontre o executado ou que se extinga o processo, nos casos em 
que este não venha a ser encontrado. Logo, pode-se afirmar que o PEFMpgfn permanece 
durante 1.540 dias na etapa de citação (α). 
O PEFMpgfn permanece durante 569 dias na etapa de penhora (f) e 722 dias na de leilão (g) 
(...) No que diz respeito à defesa do executado, cada objeção de preexecutividade prolonga 
o processo por 674 dias (i), e os embargos de devedor ou de terceiros demandam 1.791 dias 
para o seu processamento (j). No campo dos recursos, cada agravo, apelação, recurso 
extraordinário, recurso especial ou embargo de declaração demanda 318 dias para 
apreciação e atrasa a baixa do processo em 130 dias, representando um aumento total no 
tempo de tramitação de 448 dias (β). Não havendo recurso, entre a sentença e a baixa 
definitiva transcorrem em média 250 dias (γ).” 
 

 A análise do primeiro entrave está umbilicalmente ligada ao segundo, o vertiginoso 

número de execuções fiscais existentes e anualmente distribuídos, que inviabilizam ainda 

mais o andamento do processo, razão pela qual se fará, no presente trabalho, uma análise 

conjunta.   

Em que pese o Brasil possuir uma lei de execuções fiscais avançada, que busca primar 

pela celeridade de tramitação, prevendo reduzidas formalidades da petição inicial – art. 6º, I, 

II e III; citação do executado pelo correio – art. 8º, I; oposição de embargos apenas se 

garantido o juízo – art. 8º c/c art. 16, § 1º; publicações de atos processuais feitas em lotes – 

art. 27; entre outras medidas, tais processos possuem, como regra, uma tramitação 

excessivamente demorada e ineficiente aos interesses públicos. 

 A pesquisa denominada "Custo unitário do processo de execução fiscal da União", nº 

83, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em cooperação com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pode fornecer conhecimentos mais aprofundados acerca 

do tema. Assim, estima-se que o tempo médio total de tramitação do processo de execução 

fiscal na Justiça Federal é de 8 anos, 2 meses e 9 dias e o custo médio total provável é de R$ 

4.685,3921. 

Contribui para esta demasiada demora o fato de que as execuções fiscais 

hodiernamente representam mais de 56%22 de todas as ações pode Poder Judiciário 

                                                           
21 COMUNICADOS DO IPEA N° 127. A análise do custo e tempo do processo de execução fiscal 
promovido pela procuradoria geral da fazenda nacional (PGFN), dá outra noção ainda mais alarmante sobre 
o custo da execução fiscal. Assim, “pode-se afirmar que o custo unitário médio total de uma ação de execução 
fiscal promovida pela PGFN junto à Justiça Federal é de R$ 5.606,67. O tempo médio total de tramitação é de 9 
anos, 9 meses e 16 dias, e a probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito é de 25,8%.”  (p. 14) 
22 Outra não é a realidade enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que no 
informativo nº 05/2012, “O juiz auxiliar da presidência, Gilberto Abdelhay, fez uma palestra, solicitando às 
prefeituras que ainda não tiverem firmado parceria com o TJ, que o façam, e apresentou o cenário do executivo 
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fluminense, e a perspectiva futura não parece ser melhor do que o presente. Pelo contrário, a 

cada ano acumula um percentual de feitos não resolvidos.  

 E não se atribua a culpa da morosidade ao exercício regular do direito de defesa dos 

executados, pois tal estudo também identificou que somente 4,4% dos executados apresentam 

exceção de pré-executividade e apenas 6,5% apresentam embargos à execução. 

 Neste particular, não se poderia deixar de colacionar um trecho de tal pesquisa que 

discorre sobre a morosidade dos feitos fiscais: 

"A morosidade não resulta significativamente do cumprimento de prazos legais, do sistema 
recursal ou das garantias de defesa do executado. Nem tampouco do grau de complexidade 
das atividades administrativas requeridas. Fundamentalmente, é a cultura organizacional 
burocrática e formalista, associada a um modelo de gerenciamento processual ultrapassado, 
que torna o executivo fiscal um procedimento moroso e propenso à prescrição. 
A forma de organização administrativa na Justiça Federal se assemelha ao modelo fordista 
clássico, caracterizado pela rígida divisão de tarefas excessivamente reguladas, repetitivas e 
autorreferentes. Esse modelo impede a construção de uma visão completa do processo de 
trabalho, privilegiando o cumprimento de tarefas, em detrimento da obtenção dos 
resultados." 
 

Agravam sobremaneira o andamento regular e célere das execuções fiscais as 

dificuldades existentes nas varas responsáveis pelas execuções fiscais. Pode-se citar o número 

reduzido de serventuários nos cartórios que não condiz com o elevado número de processos. 

E, para piorar, infelizmente, muitos juízes ainda utilizam de procedimentos que 

sobrecarregam ainda mais os poucos serventuários que existem, pois muitos proferem 

decisões manuscritas nos processos, e estas devem ser posteriormente digitalizadas pelos 

serventuários para incluir e disponibilizar no sistema eletrônico. Ou seja, realiza-se duas vezes 

o mesmo serviço. 

E se já está ruim nas varas especializadas em execuções fiscais, tente imaginar o 

problema nas varas únicas ou onde há cumulação de matérias, a morosidade se eleva em graus 

exponenciais. 

Outro fator que não pode ser ignorado é a deficiência estrutural das procuradorias 

brasileiras, o número de funcionários é deficitário, muitos procuradores não possuem 

condições de trabalho condizente com a função que ocupam, faltando-lhes aparelhos 

                                                                                                                                                                                     

fiscal do Estado: ‘Os estoques de executivos fiscais, ou seja, o número de processos dessa área que ainda não 
foram julgados, representam 56% de todos os processos do Tribunal de Justiça do Rio. São 4.943.184 ações de 
um acervo de 8.841.307. O custo de cada um desses processos para o Judiciário fluminense é de cerca de R$ 
7.300,00. Portanto, não se justifica iniciar uma execução fiscal para cobrar uma dívida de pequeno valor´, 
explicou o magistrado”. Disponível em: http://portaltj.tjrj.jus.br/web/informativo/informativos-pjerj/-
/informativos/visualizar/37007. Acesso em: 24 nov. 2012. 
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tecnológicos modernos que possibilitem a realização do trabalho. Infelizmente, a razão destas 

dificuldades foi a omissão do texto constitucional, nos art. 131 e 132, quanto à independência 

financeira e administrativa à advocacia pública23.  

Por fim, existe outro fator a inibir a celeridade da execução fiscal e sua efetividade: o 

modo de se pensar o processamento dos autos da execução fiscal. Verifica-se que os 

procuradores impulsionam e os juízes presidem a execução fiscal como o fazem com qualquer 

outra execução, o que já se mostrou ser um equívoco. Tal processamento vem gerando a 

repetição de atos idênticos, desperdiçando tempo e trabalho, e, em última análise, recursos 

públicos. 

Não se olvide que tal fator é potencializado em razão dos demais fatores já elencados 

acima, em especial o elevado número de execuções fiscais e a deficiência estrutural quanto 

aos servidores e tecnologia dos cartórios e procuradorias.  

É bem verdade que a alteração de processamento dos autos da execução fiscal compete 

muito mais ao Poder Judiciário do que aos procuradores, na medida em que ao juiz compete 

dirigir o processo velando pela rápida solução do litígio, nos termos do art. 125, II, do Código 

de Processo Civil. Mas a proposição que se fará no capítulo seguinte exige esforços conjuntos 

e integrados a fim de se buscar a solução do processo de forma mais célere e com o menor 

dispêndio de esforços possíveis. E, em especial, exigirá um diálogo constante entre 

procuradores e juízes, buscando efetivar as mudanças no processamento dos autos da 

execução fiscal.  

Por isso, a presente crítica é desferida a ambos24, na mesma proporção, pois quando 

pelo menos um dos personagens do processo está efetivamente imbuído em promover 

mudanças por meio do diálogo e críticas construtivas, as mudanças acontecem, ainda que haja 

alguma resistência no início. No entanto, o que se vê é apatia e falta de cooperação, ambos 

preferem dar continuidade a um modelo arcaico que já não concretiza o direito material de 

                                                           
23 É preciso ressaltar que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no art. 176, § 5º dispõe acerca da 
autonomia financeira. No entanto, a Emenda Constitucional nº 26, de 10 de abril de 2002, ao afirmar que a 
proposta orçamentária da Procuradoria Geral do Estado será elaborada em conjunto com o Governador do 
Estado pode indicar dificuldade em se proporcionar efetiva autonomia financeira, sendo esta apenas formal. 
Art. 176 (...) § 5º - A Procuradoria Geral do Estado terá dotação orçamentária própria, sendo-lhe assegurada 
autonomia administrativa e financeira, bem como a iniciativa, em conjunto com o Governador do Estado, de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.  Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage Acesso em: 27 nov. 2012. 
24 A presente crítica não tem o intuito de generalizar e incluir todos os juízes e procuradores estaduais e 
municipais, pois muitos destes são personagens proativos e buscam, dentro das suas possibilidades, encontrar o 
caminho mais eficiente à efetividade das execuções fiscais. Porém, infelizmente, estas ainda são a minoria. 
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forma efetiva, por mero apego à cultura arraigada ou desinteresse de inovar esta cultura, do 

que buscar dialogar para efetivar mudanças.    

A busca por inovações e reais mudanças nem sempre são compreendidas, e muita das 

vezes são criticadas, mas a ação conjunta e interativa pode proporcionar resultados vantajosos 

que não pode ser inviabilizados pelo ego, medo ou por inércia. Em última análise, o que está 

faltando é coragem para tentar colocar as mudanças em prática, e se estas não forem as 

melhores ou não trouxerem os benefícios esperados, não pode faltar, também, humildade para 

reconhecer os erros e buscar melhorias e, enfim, acertos. É preciso lembrar que muitos dos 

que foram criticados no passado são os gênios do presente. 

 

2.2 O remédio e sua posologia 

 
Ao se fazer o diagnóstico da patologia que assola a efetividade da execução fiscal, é 

fácil perceber que não existe um único remédio para tratar de todas as causas. Mas se buscará 

aqui apresentar mecanismos para remediar tal patologia, dividindo-os em de aplicação 

imediata e de aplicação dependente de regulamentação ou de investimento. 

  

2.2.1 Mecanismos que podem ser aplicados imediatamente 
 

Todos os demais mecanismos apresentados no presente trabalho são relevantes, e bom 

seria que todos pudessem ser implementados conjuntamente, mas defende-se que o 

mecanismo preponderante é a mudança do processamento da execução fiscal, ora apresentada. 

Este mecanismo pode ser aplicado imediatamente pelo Poder Judiciário, com custos 

reduzidos e sem demandar lapsos temporais prolongados. Porém, acredita-se que este seja o 

mecanismo mais difícil de ser implementado, pois exige alteração da cultura já há muito 

arraigada, o que nunca é de simples aceitação. 

Em que pese isso, passa-se a análise do presente mecanismo. 

A efetividade da execução fiscal pode ser alcançada com a superação do 

processamento individualista da execução por um processamento em lote, perfazendo uma 

tríplice mudança. A tramitação conjunta de inúmeros processos, exaustão de 

requerimentos/provimentos judiciais e decisões/manifestações modelos. Tais práticas poderão 

dar celeridade ao feito com o menor dispêndio de esforços e perda de tempo possível.  
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Em que pese o processamento em lote, ora apresentado, deva ser entendido como de 

aplicação conjunta da tríplice providência; por questões metodológicas apresenta-se cada uma 

em separada, a fim de facilitar a explanação. 

 

2.2.1.1 Da tramitação conjunta dos processos 

 

Quanto à tramitação conjunta de inúmeros processos, inicialmente é preciso deixar 

claro que estes necessitarão possuir a mesma causa de pedir e pedidos, e deverão estar em 

idêntica fase procedimental. Além disso, algumas providências preliminares devem ser 

adotadas pelos cartórios das varas de execuções fiscais para que o processamento em lote se 

torne uma realidade. Deve haver uma triagem de todos os processos e de suas fases 

processuais. Sugere-se que dentro do cartório haja separação dos processos da Fazenda 

Pública estadual e da municipal, de suas autarquias e fundações. 

Além disso, deve haver subdivisões pelas respectivas fases procedimentais, como por 

exemplo: citação, penhora, interposto embargos à execução, interposto exceção de pré-

executividade, leilão, sobrestamento pelo art. 40 da Lei de Execução Fiscal, extinção por 

prescrição ou decadência, extinção pelo adimplemento, recursos etc. 

O cartório deve, antes de abrir conclusão ao magistrado, constituir um lote com os 

processos que estão em idêntica fase procedimental, indicando em uma folha de rosto a 

determinação que deve ser adotada no processo, como exemplo, pode-se colocar uma folha 

sobre o lote constituído com a determinação: despacho ordinatório positivo e a listagem de 

todos os processos que compõem o lote. 

Tudo isso possibilitará a implementação de decisões e manifestações modelos, que 

abaixo se apresentará.  

 

2.2.1.2 Da exaustão de requerimentos/provimentos sucessivos 

 

Quanto à exaustão de requerimentos/provimentos sucessivos o que se quer defender é 

a necessidade de minimizar os inúmeros despachos ordinatórios de “impulsionamento” que 

abrem vista dos processos para requerimentos de providências que já poderiam ter sido 

requeridas ou decididas. Tal alteração, combaterá, também, o tempo que os processos ficam 
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aguardando para serem trabalhados e o tempo de deslocamento entre exequente e Poder 

Judiciário de forma desnecessária. 

Uma análise detida da prática atual, tendo por base a citação, já é capaz de elucidar 

como arcaico é o procedimento individualista da execução fiscal: após prolatado despacho 

ordinatório positivo - cite-se - e certificado o não cumprimento, é proferido despacho 

ordinatório: “diga o exequente”. Aberto vista, este requer, por exemplo, a expedição de 

ofícios aos órgãos públicos de praxe, além de ofícios às concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos a fim de encontrar o executado, sem dar azo à nulidades. No entanto, 

quando esta também se mostra infrutífera, é proferido novo despacho ordinatório: “diga o 

exequente”. Abra-se, novamente, vista ao exequente que, entendendo que já foram esgotados 

todos os meios de citação, requer a citação por edital. 

O pseudo-impulsionamento do feito por meio dos despachos ordinatórios “diga o 

exequente” é fruto da (in)efetividade dos requerimentos parciais ou não exaustivos. São tantos 

“diga o exequente” proferidos de forma desnecessária que popularmente se pode defender que 

o processo de execução fiscal se tornou local de “jogar conversa fora”.  

Porém, importante alertar, não há culpa a ser atribuída aos serventuários do cartório, 

que cumprem seu mister adequadamente, a culpa, em verdade, é integralmente do 

processamento individualista da execução, que mais se preocupa com a forma do que com o 

resultado. 

Faz-se necessário, agora, uma explicação melhor quanto ao que se quer advogar com o 

termo “exaustão de requerimentos/provimentos sucessivos”. Por certo, o que se espera é que 

tanto o exequente quanto o magistrado ao se manifestar nos autos busquem fazê-lo de forma 

mais abrangente possível, imprimindo uma ordem sucessiva de preferência de cumprimento 

aos requerimentos/provimentos. 

Tais requerimentos/provimentos seriam cumpridos pelos serventuários do cartório, em 

atendimento à ordem sucessiva requerida/determinada, até a efetivação do ato ou após a 

tentativa de todas as formas de se dar regular andamento ao feito. 

Deve-se, assim, tentar prever todos os resultados possíveis de um requerimento 

(cumprimento, cumprimento parcial e não cumprimento), observando sempre o procedimento 

do feito, e pedir ao Estado-Juiz as providências para cada um destes resultados.  



21 

 

Assim, ainda aplicando a citação do executado como parâmetro, poderia o exequente 

requerer já com a distribuição do feito, por exemplo25: 1) a citação do executado por meio de 

Aviso de recebimento – art. 8, I, da lei nº 6.830 de 1980. Sendo esta cumprida, e decorrido o 

prazo sem pagamento ou garantia do juízo e oferecimento dos embargos à execução ou 

apresentado exceção de pré-executividade, requer-se o bloqueio no Bacenjud26 e Renanjud27.  

E, se ainda for necessário, mandado de penhora e avaliação sobre o imóvel do executado, 

conforme escritura já anexada28. Certificando o oficial de Justiça se neste imóvel reside o 

executado e sua família e, se sim, se este possui outros imóveis.  

2) em não sendo o executado encontrado, requer a requisição de informação pelo 

sistema Infojud29 a fim de encontrar o executado e, sendo necessário, a expedição de ofícios 

aos órgãos públicos de praxe, bem como às concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos. Renovando-se a citação, por meio de mandado de oficial de justiça, em todos os 

endereços encontrados. Sendo esta cumprida, e decorrido o prazo sem pagamento ou garantia 

do juízo e oferecimento dos embargos à execução ou apresentado exceção de pré-

executividade, requer-se o bloqueio no Bacenjud e Renanjud. E, se ainda for necessário, 

mandado de penhora e avaliação sobre o imóvel do executado, conforme escritura já anexada. 

Certificando o oficial de Justiça se neste imóvel reside o executado e sua família e, se sim, se 

este possui outros imóveis.  

3) em não sendo o executado encontrado, requer-se a citação por publicação em diário 

oficial da justiça – art. 8º, IV, da lei nº 6.830 de 1980. Expirando-se o prazo sem pagamento 

ou garantia do juízo e oferecimento dos embargos à execução ou apresentado exceção de pré-

executividade, requer-se o bloqueio no Bacenjud e Renanjud. E, se ainda for necessário, 

mandado de penhora e avaliação sobre o imóvel do executado, conforme escritura já anexada. 

                                                           
25 O exemplo aqui criado visa única e exclusivamente ilustrar como poderia ser requerimentos sucessivos e 
exaustivos, não tendo a intenção de observar o formalismo procedimental. A prática e o cotidiano vão permitir o 
aperfeiçoamento dos requerimentos exaustivos, elaborando cada qual dos procuradores a sua maneira e prever 
expressamente todos os requerimentos possíveis.  
26 “Finalidade: Encaminhar às instituições financeiras bancárias, ordem judicial de bloqueio, desbloqueio e 
transferência de valores, investimentos e poupanças, aplicações financeiras e outros ativos passíveis de bloqueio 
de pessoas físicas e jurídicas.” Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/convenios-pjerj/bacen. Acesso 
em: 29 nov. 2012. 
27 “Finalidade: Acesso ao banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, para consulta 
e envio de ordens judiciais eletrônicas de inserção e de retirada de restrição sobre veículos automotores.” 
Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/convenios-pjerj/renajud. Acesso em: 29 nov. 2012. 
28 Salutar para a celeridade da execução fiscal que a distribuição do feito já conte com a indicação dos bens a 
serem penhorados. Deve-se buscar distribuir o processo já com  registro de imóveis do executado.  
29 “Finalidade: Acessar as informações de dados cadastrais e econômico- fiscais da base de dados da Receita 
Federal.” Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/convenios-pjerj/infojud. Acesso em: 29 nov. 2012. 
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Certificando o oficial de Justiça se neste imóvel reside o executado e sua família e, se sim, se 

este possui outros imóveis. 

Neste ínterim, o magistrado deferindo os requerimentos em ordem sucessiva de 1 até 

3, o processamento da citação, e quiçá da penhora e avaliação, seria todo efetivado sem que o 

processo tenha que abrir vista ao exeqüente ou retornar para conclusão, eis que todo 

requerimento ou deferimento possíveis desta fase procedimental já estão nos autos. Por outro 

lado, se apresentado defesa, onde seria necessário que o exequente se manifestasse, deve-se 

abrir vista já fazendo menção de que este deve fazer requerimento exaustivo quanto à 

penhora.  

Da mesma forma deve o magistrado exaurir seus provimentos em ordem sucessivas, 

determinando que a citação siga a ordem requerida pelo exequente nos pedidos de 1 até 3. 

Determinando ao cartório, ainda, que havendo o pagamento espontâneo, dê se vista ao 

exequente para manifestação. Em nada sendo requerido no prazo legal, extingue-se o processo 

com resolução do mérito em razão do adimplemento integral do débito, após certificado o 

pagamento das custas processuais dê se baixa e arquive-se. Na ausência do pagamento de tais 

custas, dê se vista ao exequente para requerer o que de direito.  

Havendo garantia do juízo e oferecimento dos embargos à execução ou havendo 

oferecimento de exceção de pré-executividade dê se vista ao exequente para manifestação, 

após concluso para decisão. Por fim, se o executado permanecer inerte, em que pese 

regularmente citação, venham os autos conclusos para penhora por meio do sistema Bacenjud 

e Renanjud. E, se ainda for necessário, expedição de mandado de penhora e avaliação sobre 

tantos bens quantos forem necessários para o adimplemento do débito, em especial 

observando a ordem do art. 11 da lei nº 6.830 de 1980. Por isso, dê-se preferência pela 

penhora na “boca do caixa” da renda diária da pessoa jurídica. Por fim, a expeça-se mandado 

de penhora e avaliação dos bens indicados pelo exeqüente, inclusive sobre o imóvel indicado 

no registro de fls.  

Depois, se frutífera as medidas, dê ciência ao executado sobre a penhora.  

Em não sendo impugnado no prazo legal, proceda à transferência da quantia para uma 

conta à disposição do juízo. Quanto aos bens móveis, dê se vista ao exequente para se 

manifestar quanto ao interesse de adjudicação, em não havendo interesse dê ciência ao 

executado quanto à data do leilão, se necessário. Quanto aos bens imóveis, dê ciência ao 

executado quanto à data da hasta pública, se necessário. 
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Se penhorado bem imóvel de executado casado, promova-se a intimação do cônjuge, 

nos termos do art. 655, § 2º, do Código de Processo Cível. Em sendo infrutífera a penhora, dê 

se vista ao exequente para requerer o que direito.  

É evidente que os exemplos formulados acima são apenas para ilustrar o que se quer 

apresentar como mecanismo de efetividade por meio da exaustão de 

requerimentos/provimentos sucessivos, não tendo a intenção de observar o formalismo 

procedimental. Competem aos magistrados e aos procuradores, atentos às exigências do 

cotidiano, elaborar as manifestações mais amplas possíveis para cada fase do processo de 

execução fiscal a fim de dar celeridade e efetividade ao procedimento. 

Assim, esta linha de raciocínio poderia ser aplicada a praticamente todas as 

manifestações do exequente e do magistrado, o que reduziria em muito a necessidade de 

conclusão e de vista do processo, deferindo maiores possibilidades dos serventuários dos 

cartórios militarem por resultados e não por cumprimentos de formalidades que não dão 

efetividades ao processo, em que pese sejam a prática atualmente adotada. 

Por tudo, falar em tramitação em lote ou manifestação exaustiva é falar em 

mecanismos que podem dar celeridade à execução fiscal, por minimizar os trabalhos e 

maximizar os resultados, pois uma decisão/manifestação poderá dar regular andamento a 

dezenas de processos e/ou poderá promover o andamento sem desperdício de tempo e esforço. 

Porém só isso não basta para dar efetividade à execução fiscal. 

 

2.2.1.3 Das decisões/manifestações modelos 

 

Constituído o lote que viabiliza a tramitação conjunta de inúmeros processos é 

possível a aplicação de decisões e manifestações modelos. Onde uma única decisão judicial 

ou manifestação do exequente será proferida, como regra, para todos os processos que 

compõe o lote, e a exceção será a manifestação individual, após a exclusão de um ou de 

alguns destes processos do lote. 

No entanto, estes poderão ser temporariamente analisados de forma individualizada ou 

poderão integrar outro lote já previamente constituído, que possua uma fase procedimental 

idêntica.  

Assim, proferida uma decisão sobre determinada questão jurídica, fundamentação e 

conclusão podem ser aplicada a todos os processos do lote, como se fosse um modelo.  
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Por exemplo, reconhecida a prescrição do imposto predial e territorial urbano do ano 

base de 1998 por meio de uma sentença base, os demais processos que versem sobre imposto 

predial e territorial urbano do ano base de 1998 podem ser extintos em lotes com base na 

mesma sentença. Devendo os serventuários anexar em cada uma das execuções fiscais cópia 

da sentença prolatada no processo modelo. 

É bem verdade que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ser um dos 

tribunais estaduais mais revolucionários e atentos às necessidades sociais, já possui disposição 

sumulada de prolação de sentença em bloco30. O que é louvável aos interesses da celeridade 

das execuções fiscais. 

Mas o que se propõe no presente trabalho é a ampliação deste mecanismo, deixando 

de utilizá-lo como exceção, apenas para extinção do processo, mas sim, como regra. Neste 

viés, após a formação do lote as sentenças e as decisões interlocutórias serão tomadas com 

base em uma decisão modelo, sendo colacionada em todos os processos dos lotes a mesma 

decisão. Porém, é preciso avançar ainda mais. Também a manifestação do exequente nos lotes 

será única, onde sua cota se referirá a todos os processos dos lotes, impresso em tantas folhas 

quantos forem os processos que o compõe. 

Muitos podem entender que não existe muita diferença da prática atual, eis que muitas 

decisões servem como base e são apenas reproduzidas em sua essência nos demais feitos. No 

entanto, discorda-se de tal entendimento. Pois o processamento em lote agiliza a identificação 

do objeto das demandas, eis que existente uma triagem prévia, e reduz o trabalho daqueles 

que se manifestarão nos autos, pois não se precisará praticar 50 vezes o mesmo ato, mas 

apenas uma única vez. O trabalho mecânico passa a ser do cartório e não do juiz ou dos 

procuradores, possibilitando que estes possam despender tempo e trabalho sobre novas ações 

e teses formuladas.  

Como já se disse, havendo necessidade, à luz do entendimento do exequente ou do 

magistrado, determinado processo pode ser excluído do lote por demandar maiores 

aprofundamentos ou não estar na mesma fase processual dos demais, mas a celeridade e 

efetividade não são afetadas porque a grande maioria dos processos começará a tramitar em 

conjunto. E este processo excluído, integrará a formação de novo lote, posteriormente, que 

                                                           
30 Súmula TJRJ nº 244: "Não há nulidade nas sentenças extintivas de execução fiscal, prolatadas em bloco e 
lançadas no sistema, fundadas em pagamento do débito ou no cancelamento da certidão de dívida ativa." 
Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=f3bcdc90-1151-472a-b62a-
e86f16fa8acc&groupId=10136. Acesso em: 29 nov. 2012. 
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possua idêntica fase procedimental. Assim, como regra, quando aberta conclusão ao 

magistrado este se manifestará unicamente sobre todos os feitos, por meio de uma decisão 

modelo. 

 

2.2.2 Mecanismos que para serem aplicados dependem de regulamentação ou de 

investimento 

 

2.2.2.1 Da definição de um valor mínimo para distribuição de execuções fiscais 

 

Como ficou demonstrado pelos estudos feitos pelo Ipea, considera-se o valor de R$ 

4.685,39 como custo mínimo investido para a regular tramitação da execução fiscal. 

Porém, este não pode ser o valor mínimo regulamentado para inviabilizar distribuições 

ou requerer suspensões de execuções fiscais inúteis aos interesses públicos. A Portaria do 

Ministério da Fazenda nº 75 de 2012, art. 1°, II, determina “ o não ajuizamento de execuções 

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 

20.000,00”.  Não que este valor não seja relevante e necessário para o Estado, pelo contrário, 

todo e qualquer crédito reavido é fundamental para a concretização das políticas públicas, mas 

as execuções fiscais de valores iguais ou abaixo do mínimo geram prejuízo ao Estado. 

Primeiro porque se gasta mais recursos financeiros do que os auferidos com a ação e em 

segundo porque tais ações tumultuam o regular processamento das execuções fiscais, pois 

torna fisicamente impossível trabalhar e dar regular andamento às dezenas de milhares de 

processos existentes.  

Por isso, é salutar a regulamentação pelo Poder Executivo municipal e estadual quanto 

ao valor mínimo executável pelos procuradores, pois do contrário muitos processos são 

antieconômicos para o Estado. Neste sentido, entende-se recomendável a adoção de cobranças 

administrativas destes valores e não judiciais, mas tal atitude depende de regulamentação.  

Em razão desta regulamentação, as ações de valores iguais ou abaixo do mínimo 

devem ser extintas sem análise do mérito por requerimento do exequente, a fim de dar 

celeridade processual aos processos dos grandes e médios devedores.  

Tal orientação já é adotada pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da lei estadual n° 

5.117 de 2007, regulamentada pelo decreto n° 41.400 de 2008, o que é uma prática salutar e 

deve ser seguida por todos os municípios.  
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No entanto, analisando os custos da execução fiscal e o valor considerado como 

mínimo pelo Estado do Rio de Janeiro, a saber: 6.408,09 UFIRs. Verifica-se que existe um 

percentual de processos que permanecem ativos mas apenas geram custos ao Estado, ainda 

que integralmente quitados. Assim, acredita-se que deve haver majoração do valor 

considerado mínimo pelo Estado. 

 

2.2.2.2 Do incentivo ao adimplemento espontâneo dos débitos fiscais de valor 

considerado mínimo para execuções fiscais e possíveis cobranças administrativas destes 

valores 

 

Como anunciado acima, em que pese alguns valores serem reconhecidos como 

desinteressante para a deflagração de execuções fiscais, tais valores não são monetariamente 

irrelevantes para o Estado.  

Em verdade, todos os créditos de pequeno valor são relevantes e quando considerados 

de forma conjunta expressão uma quantia capaz de contribuir para solvabilidade das políticas 

públicas. 

Por isso, entende-se que tal valor não deve ser desperdiçado. É possível tentar medidas 

administrativas de cobrança, pois qualquer adimplemento espontâneo destes créditos será 

mais interessante do que o completo abandono. 

Pode-se pensar em envios de notificações extrajudiciais e/ou publicações nos meios de 

comunicações com a finalidade de informar a existência do débito de pequeno valor e que o 

pagamento até determinada data se fará pelo valor originário, excluindo multa, juros de mora 

e correção monetária. Ou se poderia pensar na concessão de parcelamentos do débito, sem 

juros, como incentivo. Ou, ainda, pode-se pensar em premiar o devedor pelo adimplemento 

espontâneo, concedendo desconto progressivo em razão da forma de pagamento. 

O acordo, nestes casos, é de fundamental relevância para o Estado, pois permite o 

ingresso de quantias que não seriam cobradas judicialmente e permite novação da fruição do 

prazo prescricional.  

Por outro lado, também se pode pensar em medidas administrativas de coerção. As 

certidões de dívida ativa, ainda não prescritas, após não serem espontaneamente adimplidos, 

em que pese as concessões acima, poderiam ser protestadas em cartório de títulos e 
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documentos. Tal medida interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do 

Código Civil, podendo funcionar psicologicamente do devedor influindo no adimplemento.  

Muitos podem defender que tal conduta poderia tumultuar o Poder Judiciário de forma 

reflexa, eis que se poderiam deflagrar inúmeras ações cautelares de sustação do protesto ou 

ações anulatórias de débito.  

Entretanto, diante do que os estudos demonstram não se acredita nisso. Pois é pequeno 

o número de executados que ofertam defesa nas ações de execuções fiscais, por isso acredita-

se, também, que pequena será a quantidade de repúdio judicial ao protesto, sobretudo quando 

este for feito fundamentadamente. Mas se a prática comprovar de forma diversa, nada impede 

que as procuradorias requeiram a extinção do processo concordando com os pedidos do autor, 

até porque em razão do valor da causa destas ações o processo tramitará perante os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, onde inexistem custas e honorários advocatícios em primeiro 

grau de jurisdição, nos termos do art. 27 da lei n°12.153 de 2009 c/c art. 54 e 55 da lei n° 

9099 de 1995. 

Não se ignora a existência do projeto de lei n° 5.080 de 200931, que, além de outros 

temas, permite atos preparatórios à execução fiscal. Contudo, essa inovação legislativa será 

mais uma que gerará muita discussão jurisprudencial e doutrinária, deflagrando ações 

repreensivas, eis que permite a Fazenda Pública praticar atos de constrição preparatórios. O 

que não se defende no presente trabalho, o que se quer é incentivar mecanismos de 

adimplementos espontâneos de débitos não executáveis em razão de se diminuto valor. 

 

 

2.2.2.3 Da dissuasão ao adimplemento espontâneo do débito 

 

É necessário pensar em mecanismos de dissuadir o devedor a adimplir os débitos 

espontaneamente, o que diminuiria a distribuição de execuções fiscais. As elevadas multas em 

consideração aos débitos produzem efeito psicológico importante, mas não pode ser a única 

forma de dissuasão. 

O Estudo sobre execuções fiscais no Brasil, de 2007, elaborado a pedido do Ministério 

da Justiça - Secretaria de Reforma do Judiciário, revela outras formas de se influir 

                                                           
31 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A90E05E4A6334AF17137704F3D
AFFC6C.node1?codteor=648721&filename=Tramitacao-PL+5080/2009. Acesso em: 30 nov. 2012. 
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psicologicamente no devedor a fim de que este busque o adimplemento espontâneo, entre elas 

tem-se restringir o crédito público em caso de inadimplemento dos débitos constantes na 

dívida ativa ou, pelo menos, condicioná-los a um parcelamento;  condicionar a autorização de 

participação em licitações (ou outra modalidade de contratação com o Poder Público) ao 

cumprimento ou alguma forma de transação da dívida;  protesto da certidão da dívida ativa.32 

 
2.2.2.4 Do aumento de infraestrutura dos cartórios das execuções fiscais e das 

procuradorias 

 

A função social das execuções fiscais e múnus público dos procuradores impõem que 

sejam deflagradas as melhores condições de infraestrutura para a regular tramitação do feito 

executivo. 

Por isso, salutar que todo município possua pelo menos uma vara especializada de 

fazenda pública e os municípios com mais de 200.000 habitantes possuam pelo menos uma 

vara especializada de execução fiscal. Além disso, nos grandes municípios do Estado 

deveriam existir magistrados titulares e substitutos trabalhando em conjunto, visando dar 

maior celeridade aos feitos.  

Da mesma forma, tanto nas procuradorias estaduais quanto municipais, importante 

seria que houvesse procuradores com atribuições específicas para tais processos, e outros 

responsáveis pelos demais feitos. Por óbvio, exsurge a necessidade do provimento de mais 

cargos de juízes e procuradores, sem os quais tal realidade não ocorrerá. 

É preciso ressaltar ainda que tanto as varas como as procuradorias possuam um 

número condizente de funcionários capazes de dar regular andamento aos feitos, todos 

devidamente treinados. 

Por fim, tanto as varas de feitos cíveis como as procuradorias devem receber 

investimentos tecnológicos que permitam agilizar o processamento. Inúmeros softwares e 

hardware atualmente trazem inovações que podem contribuir para tal finalidade, pode-se 

indicar como exemplo de software inovador aquele que redige texto nos termos do comando 

de voz. Tal programa pode permitir que o juiz redija textos sem necessitar ou contar com a 

ajuda de um serventuário. 

                                                           

32
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Estudo sobre execuções fiscais no Brasil. Disponível em: 

http://www.cebepej.org.br/pdf/execucoes_fiscais.pdf. Acesso em: 30 nov. 2012. 
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Infelizmente, as alterações propostas neste item demandam investimentos pesados e 

tempo para começar a surtir os efeitos, e o leitor pode começar a se indagar: se não há 

recursos para implementar as políticas públicas como há de haver para tais alterações? O 

investimento deve ser priorizado na busca pela maximização da obtenção de recursos, a partir 

da concretização e agilização do processamento em lote das execuções fiscais. O certo é que 

quanto mais tempo se levar para implementar tais alterações, mais se estará condenando as 

gerações futuras a viver às margens da políticas públicas, do mínimo existencial, da dignidade 

humana. A escolha está em nossas mãos!  
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Conclusão 

 

Conclui-se que a falta de efetividade da execução fiscal é resultado da análise míope 

que os Poderes Públicos fazem quanto à importância desta ação.  Não se pode abandonar a 

salvaguarda dos direitos fundamentais subjetivos individuais, mas também não se pode 

menoscabar a ação que concretiza recursos para proteção coletiva destes direitos. 

É preciso mudar o foco visual que se dá à execução fiscal, buscando implementar reais 

mudanças no processamento dos feitos, sob pena de se comprometer a solvabilidade das 

políticas públicas, também das gerações futuras. 
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