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RESUMO 

 
RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo apresentar algumas possíveis soluções para o 

aperfeiçoamento da execução fiscal no Brasil, mediante a utilização de determinados 

mecanismos que sejam capazes de aumentar a eficiência da cobrança dos créditos públicos, 

sem prejuízo dos direitos fundamentais a todos assegurados. O trabalho pretende demonstrar 

que é possível aperfeiçoar certos mecanismos de cobrança, sem comprometer o modelo 

constitucional de processo. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

A crise da execução fiscal – Garantias fundamentais do processo justo –  Mecanismos para a 

efetividade dos instrumentos de cobrança dos créditos públicos. 

 

ABSTRACT 

 

Questa monografia si propone di presentare alcune possibili soluzioni per migliorare 

l'applicazione delle imposte in Brasile, utilizzando alcuni meccanismi che sono in grado di 

aumentare l'efficienza della riscossione dei debiti pubblici, fatti salvi i diritti fondamentali 

garantiti a tutti. Il lavoro si propone di dimostrare che è possibile migliorare alcuni 

meccanismi di recupero, senza compromettere lo stile processo costituzionale.   

  

KEYWORDS: 

 

La crisi di esecuzione fiscale - Garanzie di base di un processo equo. - Meccanismi per 

l'efficacia degli strumenti per la raccolta dei debiti pubblici. 
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INTRODUÇÃO 

 O direito processual está em crise, do que não escapa o processo de execução.1 Apesar 

dos variados esforços, o Estado não consegue responder positivamente à promessa de 

distribuir justiça com rapidez, eficiência e qualidade. O monumental volume de processos em 

tramitação na Justiça brasileira evidencia a impossibilidade de se oferecer uma prestação 

jurisdicional que atenda, minimamente, aos legítimos anseios do povo e às ambiciosas 

promissões constitucionais.  

Apesar de serem múltiplas as causas da chamada crise numérica dos processos,2 as 

estatísticas apontam para a necessidade de que se atente, prioritariamente, para o problema da 

execução fiscal. Como veremos mais adiante, em média, oito em cada dez execuções são 

execuções fiscais, razão pela qual a resolução da crise numérica dos processos passa, 

necessariamente, pela reformulação do método pelo qual o Estado recupera seus créditos. 

É absolutamente necessário tornar mais eficiente a recuperação de créditos públicos. 

Essa é uma necessidade que se impõe não apenas para dotar o Estado de maiores recursos, 

mas também para promover a igualdade entre o contribuinte que honra pontualmente com 

suas obrigações fiscais e aquele que se mantém inadimplente, desequilibrando a distribuição 

da carga tributária ao interno da sociedade.  

Como ensina Ricardo Lobo Torres, “os fins e os objetivos políticos e econômicos do 

Estado só podem ser financiados pelos ingressos na receita pública”, não sendo uma demasia 

                                                           
1GRECO, Leonardo. A Crise do processo de execução. 2000, Inédito: “No Processo Civil talvez não haja setor 
mais criticado pela sua ineficiência do que o Processo de Execução”. 
2 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 53: “Neste passo, pode-se tentar uma sistematização dos fatores que, operando 
como concausas, resultam no excesso de demanda por justiça estatal: (a) desinformação ou oferta insuficiente 
quanto a outros meios, ditos alternativos, de auto e heterocomposição de litígios, gerando uma cultura da 
sentença, na expressão de Kazuo Watanabe; (b) exacerbada juridicização da vida em sociedade, para o que 
contribui a pródiga positivação de novos direitos e garantias, individuais e coletivos, a partir do texto 
constitucional, projetando ao interno da coletividade uma expectativa (utópica), de pronto atendimento a todo e 
qualquer interesse contrariado ou insatisfeito; (c) ufanista e irrealista leitura do que se contém no inciso XXXV 
do art. 5º da CF/1988 – usualmente tomado como sede do acesso à Justiça – enunciado que, embora se enderece 
ao legislador, foi sendo gradualmente superdimensionado (ao influxo de motes como a ubiquidade da justiça, 
universalidade da jurisdição), praticamente implicando em converter o que deve ser o direito de ação (específico 
e condicionado) num prodigalizado dever de ação!; (d) crescimento desmensurado da estrutura judiciária – oferta 
de mais do mesmo sob a ótica quantitativa – com a incessante criação de novos órgãos singulares e colegiados, e 
correspondentes recursos humanos e materiais, engendrando o atual gigantismo que, sobre exigir parcelas cada 
vez mais expressivas do orçamento público, induz a que esse aumento da oferta contribua para retroalimentar a 
demanda”. 
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lembrar que, segundo o preclaro professor, a própria “liberdade necessita das finanças do 

Estado para que possa se afirmar,”3 sendo certo que  

“o tributo é o preço da liberdade, pois serve de instrumento para distanciar o 
homem do Estado, permitindo-lhe desenvolver plenamente as suas 
pontencialidades no espaço público, sem necessidade de entregar qualquer 
prestação permanente de serviço ao Leviatã. Por outro lado é o preço pela 
proteção do Estado consubstanciada em bens e serviços públicos, de tal 
forma que ninguém deve se ver privado de uma parcela de sua liberdade sem 
a contrapartida do benefício estatal”.4 

 

É preciso, no entanto, saber até que ponto avançar e também a que custo. O aumento 

da arrecadação e a eficiência da execução fiscal não podem ser obtidos às custas dos direitos 

fundamentais dos litigantes e das garantias constitucionais do processo. Não se pode, 

outrossim, pretender resolver o problema com o simples e acrítico transplante de modelos 

estrangeiros, sem a devida atenção à sua adaptabilidade à cultura jurídica brasileira. 

O presente estudo pretende oferecer algumas sugestões para o aperfeiçoamento da 

execução fiscal, mediante a utilização de determinados mecanismos que sejam capazes de 

aumentar a eficiência da cobrança dos créditos públicos, sem prejuízo dos direitos 

fundamentais a todos assegurados. Os temas serão desenvolvidos de acordo com os seguintes 

itens: (1) o balizamento fundamental de todo e qualquer processo; (2) o processo de execução 

fiscal e sua sujeição aos princípios regentes do direito processual constitucional; (3) o 

princípio da efetividade do processo; (3.1) o princípio da efetividade do processo aplicado à 

execução fiscal; (4) sugestões para o aperfeiçoamento da efetividade da execução fiscal no 

Brasil; e (6) conclusões. 

                                                           
3 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 13ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 
3-5. 
4TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. Os Direitos Humanos e a 
Tributação. Imunidades e Isonomia, Vol. III, Rio de Janeiro: Renovar 1999, p. 4. 
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1.  O BALIZAMENTO FUNDAMENTAL DE TODO E QUALQUER PR OCESSO. 

A partir do segundo pós-guerra, ocorre, na Europa, especialmente naqueles países que 

na primeira metade do século XX sofreram com regimes totalitários, um fenômeno de 

constitucionalização dos direitos fundamentais e, no seu bojo, das garantias decorrentes do 

devido processo legal.5 Itália e Alemanha experimentam mudanças significativas a partir da 

promulgação de suas novas constituições, em 1947 e 1949. Tempos mais tarde esses influxos 

renovadores são experimentados por Portugal e Espanha, com o fim do Salazarismo e do 

Franquismo e com o consequente surgimento de suas novas Constituições, em 1976 e 1978.6 

Essas novas constituições surgidas na Europa, repletas de normas de elevado valor 

axiológico, criaram e fortaleceram os instrumentos de tutela dos direitos fundamentais e as 

garantias fundamentais do processo, impostos, a partir de então, mesmo em face do 

legislador.7  

Na América latina, essa virada histórica ocorreu apenas nas duas últimas décadas do 

século XX, com o fim das ditaduras militares e o restabelecimento da democracia no 

continente sul-americano, do que foi marco a Constituição brasileira de 1988. Pouco mais 

tarde o processo histórico de constitucionalização e valorização dos direitos fundamentais foi 

                                                           
5 PICÓ I JUNOY, Joan. Las garantias constitucionales del processo. Barcelona: J.M.Bosch Editor, 1997, pp. 17-
21: “La finalidad última del fenómeno de constitucionalización de las garantías procesales no es outro que lograr 
la tan pretendida Justicia, reconocida em nuestra Carta Magna como valor superior del ordenamiento jurídico 
(art. 1.1 C.E.). El proceso se convierte de este modo – como apunta Couture –  ‘em el medio de realización de la 
justicia’”.  
6O artigo 24 da Constituição italiana, de 27 de dezembro de 1947, passa a dispor que todos podem atuar em juízo 
na defesa de seus próprios direitos e interesses legítimos, assegurando-se a defesa como um direito inviolável em 
qualquer estado ou grau do processo. Aos pobres, diz o texto constitucional italiano, devem ser assegurados os 
meios de ação e defesa mediante institutos especiais protetivos. Do mesmo modo, a Lei Fundamental de Bonn, 
de 23 de maio de 1949, consagra o direito ao acesso à jurisdição (art. 19.4), a garantia do juiz natural (art. 101.1) 
e da ampla defesa (art. 103.1). Também a Constituição portuguesa, de 2 de abril de 1976, reconhece os direitos e 
garantias processuais no art. 20.1 (acesso à justiça, inclusive aos desvalidos) e no art. 32 (direito de defesa, 
direito à duração razoável do processo, direito à assistência técnica e garantia do juiz natural). Na Espanha, a 
Constituição de 1978 estabelece, em seu artigo 24, que todas as pessoas tem direito de obter a tutela jurisdicional 
efetiva a cargo do juiz natural, assegurando-se, no curso do processo, o direito de defesa e de assistência técnica. 
Além disso, nos termos da Constituição espanhola, o processo deve ser público e desenvolver-se sem dilações 
indevidas. 
7SARMENTO, Daniel. Por um constitucionalismo inclusivo: história constitucional brasileira, Teoria da 
Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010. pp. 233-271: “As constituições 
européias do 2º pós-guerra não são cartas procedimentais, que quase tudo deixam para as decisões das maiorias 
legislativas, mas sim documentos repletos de normas impregnadas de elevado valor axiológico, que contêm 
imortantes decisões substantivas e se debruçam sobre uma ampla variedade de temas que outrola não eram 
tratados pelas constituições”. 
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incrementado pelo restabalecimento das democracias constitucionais de livre-mercado no 

leste europeu.8 

Em razão desse fenômeno, em boa hora ganhou relevo na doutrina nacional e 

estrangeira a concepção humanista de que o processo não apenas deve produzir resultados 

justos, ele mesmo deve ser um meio justo, desenvolvendo-se com respeito à dignidade 

humana, de acordo com a série de regras e princípios que compõem as garantias 

fundamentais do processo e que se sintetizam na cláusula do devido processo legal.9  

Desse balizamento, diga-se desde logo, não escapa o processo de execução, seja qual 

for o credor, o título e o procedimento empregado. 

Esse processo justo e équo, como afirma Luigi Paolo Comoglio, depende de um 

procedimento em que as partes gozem de iguais direitos de ação e de defesa, sob o pleno e 

efetivo contraditório, mediante uma técnica capaz de produzir providências imperativas e 

adequadas ao caso concreto e que expressem decisões individual e socialmente justas.10  

Na lição de Leonardo Greco, “o processo deve ser um meio justo para um fim justo”, 

não podendo os fins justificar os meios, na medida em que a justiça do resultado do processo 

está também na justiça dos meios empregados no curso do procedimento.11  

A Constituição brasileira de 1988 confere sensível suporte a essa concepção humanista 

do processo ao enunciar, como “fundamento” da República, a “dignidade da pessoa humana” 

(art. 1 º, inc. III), ao estabelecer que a administração pública, “de qualquer dos Poderes”, 

“obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência” (art. 37) e também ao consagrar, expressamente, o princípio da isonomia (art. 5º, 

caput e inc. I) e as garantias processuais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. 

                                                           
8BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais. A quem cabe a última palavra 
sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, pp. 3-4. 
9GRECO, Leonardo. Novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual. Inédito.  
10COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e técnica del “giusto processo”. Torino: G. Giappichelli Editore. 2004, p. 
15:“In senso ‘sostanziale’, qualsiasi processo o procedimento giurisdizionale, in cui tutte le parti coinvolte 
godono di equali diritti di azione e difesa, nel pieno ed effettivo contradditorio fra di loro, deve essere 
tecnicamente idoneo a conluldersi com provvedimenti imperativi, i quali abbiano a loro volta, nela variabilità 
delle forme prescritte e dei casi concreti, l’intrinseca idoneità (oltrechè la vocazione  finalistica) as esprimere 
decisioni individualmente e socialmente giuste”.  
11GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo, in Estudos de Direito Processual. 
Campos dos Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005, pp. 225-286: “Como relação jurídica 
plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formar-se e desenvolver-se com absoluto 
respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente das partes, de tal modo que a justiça do seu 
resultado esteja de antemão assegurada pela adoção das regras mais propícias à ampla e equilibrada participação 
dos interessados, à isenta e adequada cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo para um 
fim justo”. 
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XXXV), da coisa julgada (XXXVI), do juiz natural (XXXVII e LIII), do devido processo 

legal (LIV), do contraditório e ampla defesa (LV), da vedação das provas obtidas por meios 

ilícitos (LVI), da razoável duração do processo (LXXVIII), da publicidade dos atos 

processuais (art. 5º, inc. LX e art. 93, IX) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX). 

Em suma, a Constituição pretende afeiçoar o método de atuação do Estado-juiz aos 

valores que ela mesma adotou como fundamentais, de modo que se construa um processo 

democrático, participativo, humanizado, eficiente, impessoal e igualitário. O que pretende a 

Constituição é que se ofereça aos jurisdicionados, no menor espaço de tempo possível, 

mecanismos capazes de garantir, definitivamente, a eficácia concreta dos direitos, no bojo de 

procedimentos que sejam conduzidos por juízes independentes, imparciais e que assegurem 

às partes litigantes tratamento substancialmente isonômico para o adequado exercício do 

contraditório e da ampla defesa.  

Sendo o processo civil um instrumento pelo qual o Estado exerce uma de suas 

funções, esse instrumento deve também expressar os valores adotados pelo Estado, tal qual 

concebidos pela Constituição. 

 

1.1. O Processo de execução fiscal e sua sujeição aos princípios regentes do direito 

processual constitucional.  

O processo de execução fiscal, apesar de suas inúmeras peculiaridades normativas e 

sua evidente intercessão com o Direito Tributário, situa-se perfeitamente na teoria geral do 

processo. Como qualquer outro processo de execução, a execução fiscal é um conjunto de 

atos tendentes não à obtenção de um provimento jurisdicional cognitivo, mas à modificação 

de uma realidade material sensível.  

A execução fiscal atua no mundo dos fatos, da realidade fenomênica, no campo 

material. Através desse conjunto de atos o que se pretende é a criação de meios sensíveis, 

materiais, que levem à satisfação do crédito, usualmente através da invasão no patrimônio do 

devedor para dele extrair bens que possam ser expropriados e, dessa forma, satisfazer a 

pretensão executória. 

Em outras palavras, o processo de execução fiscal, disciplinado pela Lei nº 6.830, de 

22 de setembro de 1980, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, é um 



 9

procedimento especial de execução por quantia certa contra devedor solvente, fundado em 

título extrajudicial.  

Um procedimento especial – é verdade – mas que se sujeita aos mesmos princípios 

informadores de toda e qualquer execução e que deve se amoldar ao modelo constitucional do 

processo, desenvolvendo-se em respeito às garantias fundamentais de todos os litigantes. 
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2. O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. 

 O princípio da efetividade do processo é fruto de um longo desenvolvimento histórico. 

Como se sabe, a história do direito processual, no mundo de cultura romano-germânica, 

passou por três grandes fases evolutivas.12 Houve uma primeira fase sincrética, em que não se 

reconhecia autonomia ao direito processual, sendo desse período as famosas teorias 

imanentistas ou civilistas do direito de ação. A ação era concebida como um mero elemento 

do direito material, algo a ele imanente, não mais do que o próprio direito substancial 

exercido em juízo (actio autem nihil aliud non est, quam jus persequendi judicio quod sibi 

debeatur). Durante essa fase sincrética, o sistema processual era encarado como mero capítulo 

do direito privado, algo sem autonomia conceitual ou científica.13 O conhecimento dos 

mecanismos do processo era apenas empírico, pois não se havia ainda tomado consciência de 

seus princípios e conceitos próprios.14  

Após, tivemos uma fase conceitualista ou científica, cujo principal marco teórico é a 

obra Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias (1868), de Oskar von 

Bülow, em que pela primeira vez demonstrou-se a existência de uma relação jurídica de 

direito processual distinta da relação jurídica de direito substancial. Essa nova relação jurídica 

instaurada pelo processo teria objeto próprio (a sentença), pressupostos também próprios (os 

pressupostos processuais), além de incluir mais um sujeito (o juiz).15 A triunfante doutrina do 

alemão Büllow, além de conseguir oferecer uma convincente explicação publicística ao 

processo, desencadeou um movimento científico processual de enorme magnitude, que 

acabou germinando fortemente em solo italiano e influenciou todo o mundo de tradição 

jurídica romano-germânica.16 

Foi nessa fase que se criaram e se consolidaram variados conceitos fundamentais ao 

direito processual, todos convergindo para a afirmação de sua autonomia científica em relação 

ao direito material. Nessa fase, v. g., tomou-se consciência dos elementos identificadores da 

                                                           
12DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 17-
33. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 1. São Paulo: Malheiros, 2001, 
pp. 252-273. DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Vol. I, 6 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, pp. 123-127. 
13Como ensina Roque Komatsu, os primeiros estudos do processo sofreram a influência do método exegético 
civilista, limitando-se à compilação de leis e decisões judiciais, sem a necessária preocupação com os princípios 
teóricos próprios da disciplina que estava por nascer. Ver KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil. 
São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1991, p.18. 
14 DINAMARCO. Op. cit. (Fundamentos...), p. 124. 
15 DINAMARCO. Op. cit. (Fundamentos...), p. 125. 
16KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 21. 
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ação (partes, pedido e causa de pedir), foram elaboradas teorias como a das condições da ação 

e enunciados diversos princípios regentes do processo civil.17  

Como lembra Barbosa Moreira, o período de maturação do direito processual 

coincidiu historicamente com o florescimento e dominação do positivismo jurídico, e seria de 

surpreender que os processualistas “permanecessem imunes à pressão de uma voga que lhes 

solicitava a atenção, antes e acima de tudo, para a análise da rede normativa e para a extração 

de conclusões sistemáticas – operações a serem efetuadas, naturalmente, com o instrumental 

clássico do conceptualismo”.18 

A etapa conceitualista acabou sendo sucedida ou superada pela chamada fase 

instrumentalista ou teleológica, que se revelou menos preocupada com a arquitetura dos 

conceitos e mais atenta aos fins pretendidos pelo processo e aos seus escopos metajurídicos.  

Essa fase tem fortíssima identificação com as teorias de Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth,19 fundadores do denominado “movimento universal de acesso à justiça”, mediante o 

qual se pretendeu conceber um novo enfoque à ciência jurídica, repudiando-se a visão 

formalista do período antecedente, que identificava o direito como um sistema fechado de 

normas produzidas pelo Estado e negligenciava componentes como os sujeitos, as 

instituições, os processos e o contexto social.20  

  A preocupação com os objetivos do processo foi fortemente difundida no Brasil a 

partir da “teoria da efetividade do processo” e da grande influência do pensamento de José 

Carlos Barbosa Moreira, um dos maiores responsáveis por expressar entre nós “as tendências 

contemporâneas do Direito Processual”, dentre as quais o deslocamento da tônica da 

elaboração conceitual para os problemas relacionados com a realização prática da função do 

processo, marcada pela progressiva acentuação das exigências de ordem social, com a 

consequente necessidade de busca de novas formas de tutela para além dos esquemas 

clássicos de contraposição entre um credor e um devedor.21 

                                                           
17 DINAMARCO. Op. Cit. (Fundamentos...), p. 125. 
18 BARBOSSA MOREIRA. Op. cit. (Temas..., Quarta série), pp. 11-21. 
19 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 
20Ver CAPPELLETTI, Mauro. Os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Quadro do Movimento 
Universal de Acesso à Justiça. In Revista de Processo, RT-SP, n. 74, ano 19, abril-junho/94.  
21 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências contemporâneas do direito processual civil.  In: Temas de 
Direito Processual. Terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. O assunto é também abordado em Temas 
Fundamentais do Direito Brasileiro nos anos 80: Direito Processual Civil. In Temas de direito processual. 
Quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. 
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Ganha relevo, nessa fase, a compreensão de que o processo deve ser efetivamente 

capaz de influir e modificar a realidade material sensível para torná-la de acordo com o 

Direito, não podendo o juiz se furtar de participar criativamente no momento da aplicação da 

norma, cabendo a ele perseguir os fins sociais que informam a sua atividade. O processualista 

incorpora a consciência de que o processo não pode ser um fim em si mesmo, devendo a 

técnica processual servir de instrumento para a efetiva realização da justiça.22 

Inesquecível, nesse particular, a “máxima chiovendiana”, inteiramente aplicável ao 

processo de execução, segundo a qual, na medida do possível, o processo deve assegurar a 

quem tem um direito tudo aquilo e exatamente aquilo que esse direito lhe assegura” 23 

 

2.1  O princípio da efetividade do processo aplicado à execução fiscal. 

Tem plena incidência na execução fiscal o princípio da efetividade do processo, que, 

formalmente, decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição. A garantia da efetividade condiciona a atividade jurisdicional, 

impondo ao Estado a prestação da tutela judicial dos direitos de forma efetiva e adequada. 

                                                           
22 Diante desse novo direcionamento dos fins da jurisdição, surgiu a necessidade doutrinária de se buscar uma 
nova sistematização da teoria geral do processo, identificando-se os princípios que informam o acesso à justiça, 
tarefa a que se lançou Paulo Cezar Pinheiro Carneiro em sua tese de cátedra apresentada à Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ em 1999 (Acesso à Justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública, uma 
nova sistematização da teoria geral do processo). Quatro princípios foram identificados pelo autor: os princípios 
da acessibilidade, da operosidade, da utilidade e da proporcionalidade. O princípio da acessibilidade 
corresponde à existência de pessoas capazes de estar em juízo, sem impedimentos de natureza financeira, 
desempenhando adequadamente os instrumentos judiciais e extrajudiciais disponíveis à defesa de seus interesses. 
O princípio da operosidade expressa o dever daqueles que participam, direta ou indiretamente, da atividade 
judicial de atuar da forma mais ética, produtiva e laboriosa possível para assegurar o efetivo acesso à justiça. O 
princípio da utilidade está associado à idéia de que o processo deve assegurar ao vencedor tudo aquilo que ele 
tem direito a receber, da forma mais rápida e proveitosa possível, com o menor sacrifício para o vencido. Por 
fim, o princípio da proporcionalidade passa pelo reconhecimento de que o juiz, no curso do processo, tem de 
fazer escolhas entre uma e outra interpretação, projetando e examinando os possíveis resultados, as possíveis 
soluções. Assim, o juiz compara os interesses em jogo e, finalmente, identifica o interesse mais valioso, 
harmonizando-o com os princípios e os objetivos buscados pela ordem jurídica. Essa atividade, segundo Paulo 
Cezar Pinheiro Carneiro, retrata a utilização do princípio da proporcionalidade, que permeia e a todo momento 
influencia a aplicação dos demais princípios de acesso à justiça. PINHEIRO CARNEIRO. Op. cit.,(Acesso à 
justiça...), pp. 107-114. 
23 CHIOVENDA, Giuseppe. Saggi di diritto processuale civile. Vol. 1. Roma: 1930, p. 110: (“Il processo deve 
dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello ch’egli há diritto de 
conseguire”). 
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Como diz Nicolò Trocker, a exigência de efetividade acaba servindo para ampliar o conteúdo 

da garantia de ação e de defesa.24 

 A realização concreta do princípio da efetividade da tutela executória depende também 

da existência de um processo de execução que se desenvolva em tempo razoável. A existência 

de um processo sem dilações indevidas é fundamental para a efetiva tutela concreta dos 

direitos, sendo conhecido o ditado florentino segundo o qual “giustizia ritardata, giustizia 

denegata”.  Por isso que, embora já fosse uma consequência lógica do princípio da 

efetividade, o princípio da razoável duração do processo foi introduzido expressamente na 

Constituição brasileira pela Emenda Constitucional nº 45, que acrescentou ao art. 5º o inciso 

LXXVIII, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”25. 

Mas é necessário estar atento para que a exigência de rapidez não prejudique o 

contraditório, que na execução se perfaz pela via dos embargos de devedor ou da exceção de 

pré-executividade, tampouco retire do juiz o tempo necessário para conhecer das questões da 

causa (veritas filia temporis).26 Afinal, como recorda Carlos Henrique Ramos, “o núcleo 

essencial da garantia da duração razoável do processo é o tempo necessário para assegurar o 

exercício do direito de defesa e a cognição adequada do juiz”.27  

 Não se pode esquecer que o processo é uma relação jurídica dinâmica e, como tal, 

encontra no fator tempo um dos seus elementos característicos e naturais28. Sob essa 

perspectiva, Crisanto Mandrioli afirma que os princípios do processo advindos da 

Constituição apontam para o ideal de um procedimento que se desenvolva o mais rápido 

possível, mas em tempo idôneo a consentir concretamente às partes a defesa dos seus direitos 

                                                           
24TROCKER, Nicolò. Processo civile e constituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano. Milano: Dott. A. 
Giuffrè Editore, 1974, p. 421: “Il requisito dell’effettivitá viene quindi ad ampliare il contenuto della garanzia di 
azione e di difesa”. 
25 Sobre o problema da duração dos processos ver BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O problema da duração 
dos processos: premissa para uma discussão séria. In: Temas de Direito Processual: nova série. São Paulo: 
Saraiva, 2007, pp. 367-377 
26BIDART, Adolfo Gelsi. Conciliación y proceso. In: Participação e processo. Ada Pellegrini Grinover, 
Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 255:  “En el 
proceso se da, igualmente, la necesidad de un  desarrollo temporal, um ‘procedere’, uma sucesión” 
27RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 
2008, p. 132. 
28TROCKER. Op. cit. (Processo civile e Constituzione...), p. 271: “In processo (...) é um rapporto giuridico 
dinâmico e como tale trova nel fattore tempo uno dei suoi elementi caratteristici e naturali. Dal momento della 
sua instaurazione atrraverso la proposizione della domanda in giudizio Esso deve passare per um certo numero di 
fasi intermedie strutturalmente e funzionalmente collegate, e abbisogna quindi di um certo lasso di tempo prima 
di poder raggiungere il suo epilogo naturale com la sentenza finale”.  
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em um contraditório efetivo e direto.29 De fato, mesmo na execução, as garantias 

fundamentais do processo não compadecem com o imediatismo ou a precipitação, pois, como 

advertia Carnelutti, a semente da verdade não necessita de anos, senão de séculos para se 

tornar espiga.30 

                                                           
29MANDRIOLI, Crisanto. Corso di Diritto Processuale Civile. I – Nozione Introduttive e Disposiziono Generali. 
Terza edizione. Torino: G. Giappichelli Editore, 2003, p. 279.  
30CARNELUTTI, Francesco. Trattato del processo civile. Diritto e processo. Napoli: Morano Editore, 1958, p. 
154. 
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3. A CRISE DA EXECUÇÃO FISCAL. 

Apesar de toda a ambição dos comandos constitucionais, o processo de execução 

fiscal é marcadamente e ineficiente. Não há dúvidas de que o modelo de execução fiscal 

atualmente implantado no Brasil não consegue propiciar a satisfação dos créditos públicos, 

além de ser excessivamente caro para a sociedade e notadamente sacrificante e oneroso para o 

executado. 

Como afirma Gustavo Caldas Guimarães de Campos, 

“a ineficiência da recuperação do crédito público viola direitos dos 
contribuintes que honram suas obrigações fiscais e desequilibra a distribuição 
da carga tributária entre os cidadãos. A ausência de efetividade na cobrança 
constitui conduta contrária ao ordenamento constitucional, pois infringe os 
princípios da igualdade e da capacidade contributiva, lesando não apenas ao 
Estado, mas a todos os cidadãos que cumpriram suas obrigações fiscais”.31 

 

São alarmantes os números apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional. Segundo o documento intitulado “A PGFN em números”, divulgado no sítio de 

internet da instituição32, o estoque inscrito em Dívida Ativa da União, ao final do ano de 

2011, somava a quantia de R$ 998.762.268.281,57 (novecentos e noventa e oito bilhões, 

setecentos e sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e um 

reais e cinquenta e sete centavos). Levando-se em conta esse paroxístico valor, que já se 

aproxima velozmente do trilhão, o percentual de êxito das execuções fiscais, no ano de 2011, 

foi de míseros 1,37%, não passando de 0,62% no ano de 2010.33 

Por outro lado, o percentual de processos de execução fiscal em relação ao total de 

processos de execução em tramitação na Justiça Estadual de 1º grau alcança o incrível índice 

de 81,6%, sendo que no Estado do Rio de Janeiro esse percentual é de 93,6%.34  

Reproduziremos, a seguir, um gráfico extraído do documento Justiça em Números 

2010, fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça, que mostra a calamitosa situação na 

Justiças Estaduais de todo o Brasil, levando-se em conta o percentual de execuções fiscais em 

relação ao total de execuções que tramitam em primeira 

                                                           
31 CAMPOS, Gustavo Caldas Guimarães. Execução Fiscal e Efetividade. Análise do modelo brasileiro à luz do 
sistema português. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 38-39. 
32 http://www.pgfn.gov.br (ultimo acesso em 27/11/2012). 
33 http://www.pgfn.gov.br/divida-ativa-da-uniao/dados-estatisticos 
34 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relat_estadual_jn2010.pdf (último acesso 
27/11/2012) 
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instância35:

 

No âmbito federal a realidade não é mais animadora. Em toda a justiça federal de 1º 

grau o percentual de processos de execução fiscal em relação ao total de processos de 

execução é de 80,4%.36 

                                                           
35 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relat_estadual_jn2010.pdf (último acesso 
27/11/2012) 
36http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-
numeros/relatorios (último acesso em 27/11/2012) 
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O gráfico a seguir reproduzido, também extraído do documento Justiça em Números 

2010, representa a grave situação nas cinco regiões da Justiça Federal37: 

 

Ajunte-se que, segundo estudo elaborado no ano de 2011 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considerando o número 

total de processos em curso na Justiça Federal, as execuções fiscais promovidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional correspondem ao percentual de 50,3%.38  

Por outro lado, o tempo médio total de tramitação do processo de execução fiscal na 

Justiça Federal é de 8 anos, 2 meses e 9 dias, com um custo unitário médio de R$ 4.268,00.39 

É fundamental melhorar esses números, sem comprometer as garantias constitucionais 

dos executados. É preciso avançar na efetividade da execução fiscal, com atenção à 

preservação dos direitos fundamentais. O aperfeiçoamento da execução fiscal não pode 

ocorrer a qualquer custo.  

Devemos também evitar a tentação de importar, acriticamente, todo e qualquer modelo 

jurídico estrangeiro que se apresente mais lucrativo para o Estado, sem que se perquira de sua 

adaptabilidade à cultura jurídica nacional. Nesse particular é valioso relembrar a advertência 
                                                           
37 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relat_estadual_jn2010.pdf (último acesso 
27/11/2012) 
38 http://www.sinprofaz.org.br/s/galeria/publicacoes (ultimo acesso em 28/11/2012) 
39 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf 
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de Barbosa Moreira, para quem o transplante de qualquer instituto jurídico exige que se esteja 

“a par do exame de compatibilidade entre o órgão que se quer transplantar e o organismo que 

o vai receber”. 40 

  Tentaremos, nos itens seguintes, apresentar algumas sugestões que possam servir 

para aperfeiçoar a execução fiscal, de modo a atender à exortação feita por Leonardo Greco, 

segundo a qual: 

“... o desafio que a execução apresenta aos juristas do nosso tempo é o de 
abandonar uma atitude meramente contemplativa e conformista de 
sistematização exegética do ordenamento existente, em busca de novos 
paradigmas que sirvam de fundamentos para construção de um novo sistema 
normativo, para que num futuro não distante a execução se torne instrumento 
efetivo e célere da mais ampla satisfação de qualquer tipo de crédito, com a 
menor onerosidade possível para o devedor, sempre assegurado o respeito 
integral às garantias processuais dos direitos fundamentais, como o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla defesa”.41 

                                                           
40BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A importação de modelos jurídicos. In: Temas de Direito Processual – 
Oitava Série. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004, pp. 255-266. 
41 GRECO, Leonardo. A crise do processo de execução. 2000. Inédito. 
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4. SUGESTÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DA EFETIVIDADE DA 

EXECUÇÃO FISCAL NO BRASIL. 

4.1. Investimento nas procuradorias. 

 O ponto de partida para o aperfeiçoamento dos mecanismos de recuperação coativa 

dos créditos públicos passa pelo reconhecimento político de que é necessário investir 

pesadamente nas procuradorias responsáveis pela administração e cobrança da Dívida Ativa. 

Tais órgãos precisam ser “ilhas de excelência” no serviço público, dotados de todos os meios 

materiais e humanos necessários ao desenvolvimento de seus objetivos. Não se trata de propor 

a construção de instalações suntuosas ou oferecer aos procuradores injustificáveis mordomias, 

o que se impõe é a racionalização do investimento estatal para que as procuradorias possam 

atuar com padrões de excelência, valendo-se de todos os instrumentos necessários ou úteis ao 

desempenho de suas funções. 

 Chega a ser espantosa a descoberta de que a centenária Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, apesar de ser responsável pela cobrança de uma Dívida Ativa de quase um trilhão 

de reais, não possua, até hoje, uma carreira de apoio composta por profissionais concursados 

que exerçam a atividade-meio. 

 Ao menos no âmbito federal, os recursos necessários para isso já existem, bastando 

vontade política para que se empreenda a aplicação de verbas, hoje contingenciadas, 

correspondentes ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 

de Fiscalização (FUNDAF), que recebe recursos provenientes do encargo-legal (Decreto-Lei 

nº 1.025) e dos honorários de sucumbência (Lei nº 5.869/73).42 

 Também é necessário capacitar e conscientizar servidores e procuradores da 

necessidade de não encarar os contribuintes e seus advogados como se fossem adversários ou 

inimigos, tratando-os como pessoas merecedoras de igual respeito e consideração. Enormes 

filas, agendamentos burocráticos e demorados, falta de cordialidade e de profissionalismo 

ainda estão muito presentes no dia a dia das repartições públicas fazendárias. É necessário, de 

uma vez por todas, mudar esse quadro. 

4.2. Desjudicialização da pesquisa patrimonial e interrupção administrativa da 

prescrição. 

                                                           
42 http://www.sinprofaz.org.br/s/galeria/publicacoes (último acesso em 28/11/2012) 
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 As estatísticas demonstram que a quase totalidade das execuções fiscais ajuizadas não 

alcançam seus objetivos expropriatórios. Já vimos que o índice de recuperação de créditos não 

chega a 2%. A enorme maioria das execuções tramita sem que haja a localização do devedor 

ou de seus bens, consumindo recursos que poderiam ser aproveitados para a recuperação de 

outros créditos mais viáveis.  

Não faz sentido despejar todos os dias milhares de execuções fiscais no Judiciário com 

o mero propósito de interromper a prescrição. Afigura-se necessário empreender uma reforma 

legislativa para que a prescrição se interrompa com a simples intimação administrativa do 

devedor, a quem há de se impor o dever de indicar quais são e onde estão seus bens 

penhoráveis, sob pena de multa.43 

O ajuizamento da execução, por sua vez, somente poderia ocorrer mediante a 

indicação de bens ou a demonstração de algum nível de viabilidade da cobrança, evitando-se 

o desperdício de recursos públicos que, além de escassos, poderiam ser realocados para o 

atendimento de outras necessidades primárias da população.  

No modelo ora proposto, caberia às procuradorias diligenciar a busca dos bens do 

devedor previamente ao ajuizamento da execução, seguindo-se, mutatis mutandis, a 

experiência norte-americana, em que o credor dispõe da discovery para exigir do devedor as 

informações necessárias ao conhecimento de seu patrimônio.44  

Mas, advirta-se desde logo, não se pode pensar nessa solução sem que, antes, as 

procuradorias sejam municiadas de um aparato humano e tecnológico de busca patrimonial e 

inteligência que seja capaz de encontrar o patrimônio do devedor onde quer que ele se 

encontre. Como já afirmamos, o ponto de partida do aperfeiçoamento da execução fiscal é o 

maciço investimento nas procuradorias. 

 

4.3  Priorização dos grandes devedores. 

                                                           
43 No Uruguai o devedor pode até ser preso, por prazo não superior a 48 horas, caso não indique bens que 
viabilizem a execução. Ver VIEIRA, Luís Alberto. La ejecución forzada em el C.G.P.. In: Curso sobre el Código 
General del Processo. Tomo II, ed. Fundación de Cultura Universitária, Montevideo, 1992, p. 151 
44 COMOGLIO, Luigi Paolo. L’individuazione dei beni da pignorare. In: Rivista di Diritto Processale, Padova, 
CEDAM, ano XLVII, janeiro-março 1992, p. 83. 
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 Sabe-se que aproximadamente 60% da dívida tributária está concentrada em 

relativamente poucos “grandes devedores”.45 Por isso, a racionalização e eficiência do serviço 

público prestado pelas procuradorias demanda que esses créditos de elevado valor sejam 

priorizados, redirecionando-se os melhores recursos operacionais para essa finalidade.  

A criação de coordenações e núcleos especializados na recuperação de grandes 

créditos atende à necessidade de eficiência do serviço público. Tais unidades, por óbvio, 

devem atuar com um número menor de processos, viabilizando um tratamento mais cuidadoso 

e detalhado das execuções de grande repercussão econômica. 

Diversas procuradorias já adotam esse modelo, que há de ser disseminado em todo o 

país. 

 

4.4 Sistema Nacional de Leilões Judiciais. 

 Talvez o acontecimento mais frustrante em qualquer execução seja o “leilão negativo”, 

em que o bem é levado à alienação judicial sem que concorram licitantes interessados em 

arrematá-lo. O “leilão negativo” representa a inutilidade de toda a execução e das inúmeras 

diligências realizadas no curso do processo (penhoras, avaliações, intimações, editais etc). 

Segundo o já mencionado estudo realizado pelo IPEA sobre o custo unitário do processo de 

execução fiscal na Justiça Federal, as alienações judiciais geram recursos suficientes para 

satisfazer o débito em apenas 0,2% dos casos.46 

 Para minorar os riscos de não concorrerem licitantes na fase de expropriação do bem, 

é necessário criar um Sistema Nacional de Leilões Judiciais, de modo que se dê conhecimento 

amplo dos bens que estão sendo alienados, como também para que se viabilize que qualquer 

pessoa possa oferecer seu lanço pela rede mundial de computadores. Quanto maior a 

publicidade e a facilidade na arrematação, tanto maior tenderá a ser o número de licitantes, 

aumentando-se as possibilidades de que o leilão encontre resultado positivo e, assim, seja 

satisfeito o crédito. 

 

                                                           
45 Fonte: Valor Econômico. Edição de 3.2.2003. 
46http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf (último acesso 
em 28/11/2012. 
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5. CONCLUSÕES 

 

a) O monumental volume de processos em tramitação na Justiça brasileira evidencia a 

impossibilidade de se oferecer uma prestação jurisdicional que atenda, minimamente, 

aos legítimos anseios do povo e às ambiciosas promissões constitucionais. 

b) Apesar de serem múltiplas as causas da chamada crise numérica dos processos, as 

estatísticas apontam para a necessidade de que se atente, prioritariamente, para o 

problema da execução fiscal. 

c) É absolutamente necessário tornar mais eficiente a recuperação de créditos públicos. 

d) É preciso saber até que ponto avançar e também a que custo. O aumento da 

arrecadação e a eficiência da execução fiscal não podem ser obtidos às custas dos 

direitos fundamentais dos litigantes e das garantias constitucionais do processo. 

e) Não se pode pretender resolver os problemas da execução fiscal com o simples e 

acrítico transplante de modelos estrangeiros, sem a devida atenção à sua 

adaptabilidade à cultura jurídica brasileira. 

f) O processo não apenas deve produzir resultados justos, ele mesmo deve ser um meio 

justo, desenvolvendo-se com respeito à dignidade humana, de acordo com a série de 

regras e princípios que compõem as garantias fundamentais do processo e que se 

sintetizam na cláusula do devido processo legal. 

g) O processo deve ser efetivamente capaz de influir e modificar a realidade material 

sensível para torná-la de acordo com o Direito.  

h) Tem plena incidência na execução fiscal o princípio da efetividade do processo. 

i) A garantia da efetividade condiciona a atividade jurisdicional, impondo ao Estado a 

prestação da tutela judicial dos direitos de forma efetiva e adequada. 

j) A realização concreta do princípio da efetividade da tutela executória depende também 

da existência de um processo de execução que se desenvolva em tempo razoável.  
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k) O modelo de execução fiscal atualmente implantado no Brasil não consegue propiciar 

a satisfação dos créditos públicos, além de ser excessivamente caro para a sociedade e 

notadamente sacrificante e oneroso para o executado.  

l) O ponto de partida para o aperfeiçoamento dos mecanismos de recuperação coativa 

dos créditos públicos passa pelo reconhecimento político de que é necessário investir 

pesadamente nas procuradorias responsáveis pela administração e cobrança da Dívida 

Ativa. Tais órgãos precisam ser dotados de todos os meios materiais e humanos 

necessários ao desenvolvimento de seus objetivos.  

m) Não faz sentido despejar todos os dias milhares de execuções fiscais no Judiciário com 

o mero propósito de interromper a prescrição, sendo necessário empreender uma 

reforma legislativa para que a prescrição se interrompa com a simples intimação 

administrativa do devedor, a quem há de se impor o dever de indicar quais são e onde 

estão seus bens penhoráveis, sob pena de multa.  

n) O ajuizamento da execução somente poderia ocorrer mediante a indicação de bens ou 

a demonstração de algum nível de viabilidade da cobrança, evitando-se o desperdício 

de recursos públicos, cabendo às procuradorias diligenciar a busca dos bens do 

devedor previamente ao ajuizamento da execução, desde que devidamente aparelhadas 

para isso.  

o) Os créditos de elevado valor devem ser priorizados, redirecionando-se os melhores 

recursos operacionais para essa finalidade. 

p) É necessário criar um Sistema Nacional de Leilões Judiciais, de modo que se dê 

conhecimento amplo dos bens que estão sendo alienados, como também para que se 

viabilize que qualquer pessoa possa oferecer seu lanço pela rede mundial de 

computadores, pois quanto maior a publicidade e a facilidade na arrematação, tanto 

maior tenderá a ser o número de licitantes, aumentando-se as possibilidades de que o 

leilão encontre resultado positivo e, assim, seja satisfeito o crédito. 
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6. EPÍLOGO.  

Já é hora de terminar. As proposições aqui expostas são apenas algumas ideias, que 

podem e devem ser aprimoradas, não havendo qualquer pretensão de esgotar o assunto ou 

oferecer soluções milagrosas. Nessa altura da vida não acreditamos mais em grandes saltos 

evolutivos ou em soluções extraordinárias que resolvam os problemas da vida da noite para o 

dia. Decerto que meras reformas legislativas não são suficientes para que a realidade se 

transforme em plenitude47, pois a construção de uma democracia não depende apenas de 

normas jurídicas, exigindo que se trilhe uma longa e talvez incessante caminhada em busca 

desse ideal, que passa também pela construção de uma sociedade mais justa e solidária.  

Afinal, como dizia Calamandrei, para fazer viver uma democracia não basta a razão 

codificada nas normas de uma Constituição democrática. É necessário que, por trás disso, haja 

uma vigilante e operosa presença de costumes democráticos que se traduzam, dia a dia, na 

vida da sociedade.48 

                                                           
47GRECO, Leonardo. Novas Perspectivas da Efetividade e do Garantismo Processual. Inédito: “ O processo 
civil brasileiro (...) ainda tem muito que se aperfeiçoar para que tenhamos um sistema judiciário plenamente 
inserido na efetividade e no garantismo”.  
48 CALAMANDREI, Piero. Processo e democrazia. In: Opere Giuridiche, V. 1, 1965., p. 637. 
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