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RESUMO 

O presente trabalho está vinculado à linha de pesquisa Cidadania Modelando o 

Estado, do programa de pós graduação lato sensu da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Ele foi desenvolvido com o escopo específico de demonstrar o 

impacto das execuções fiscais de natureza tributária na morosidade do Poder Judiciário 

brasileiro e, a partir de tal realidade, apresentar a possibilidade de diminuir a litigiosidade 

relativa a tais demandas por meio da desjudicialização de alguns dos atos processuais a elas 

relacionados. A monografia foi dividida em um texto introdutório, cinco seções de 

desenvolvimento com breves conclusões específicas para cada um deles e uma conclusão 

geral ao final. Na primeira dessas seções de desenvolvimento faz-se a análise histórica do 

problema da morosidade do Poder Judiciário brasileiro e das diversas tentativas de combatê-

la a partir de alterações nas normas processuais. A segunda aborda a forma de atuação da 

Administração Pública em Juízo e as causas que a levam a ser a maior litigante brasileira. A 

terceira dedica-se a demonstrar de forma específica o impacto das execuções fiscais no 

congestionamento do Poder Judiciário e as consequências da completa ineficiência do 

modelo atual. Na quarta são demonstradas algumas hipóteses já existentes de 

desjudicialização das demandas envolvendo o Poder Público. Por fim, na quinta e última 

seção de desenvolvimento, demonstra-se a possibilidade de se desjudicializar ao menos parte 

dos procedimentos relacionados às execuções fiscais que atualmente são conduzidos 

exclusivamente pelo Poder Judiciário.  

Palavras-Chave: Poder Judiciário; Morosidade; Execuções Fiscais; Desjudicialização  
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ABSTRACT 

This paper is tied to the line of research “Citizenship Shaping the State” of the lato 

sensu post-graduate program of the Law School of the Mackenzie Presbyterian University 

and was developed with the specific purpose of demonstrating the impact of  tax enforcement 

actions on the slow-paced Brazilian Judiciary and, from that reality, present the possibility 

of reducing the litigiousness concerning such claims through the  dejudicialization of some 

procedural acts related thereto. The monograph was divided into an introductory text, five 

development chapters with brief and specific conclusions to each of them, and a general 

conclusion at the end. In the first of such chapters, a historical analysis is made of the 

sluggishness of the Brazilian Judiciary and of the several attempts to fight it through changes 

of the procedural rules. The second chapter addresses how the Government operates in Court 

Cases and the causes leading it to be the largest litigator in Brazil. The third chapter is 

dedicated to specifically demonstrate the impact of tax enforcement actions on clogging the 

Judiciary and the consequences of the total lack of efficiency of the current model. The fourth 

chapter shows some already existing cases of dejudicialization of claims involving the 

Government. Lastly, the fifth and last chapter demonstrates the possibility of 

dejudicialization, at least partly, of the procedures related to tax enforcement actions that are 

currently exclusively conducted by the Judiciary. 

 

Key Words: Judiciary; Sluggishness; Tax Enforcement Actions; Dejudicialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A garantia constitucional de acesso ao Judiciário somente estará plenamente atendida 

quando a Justiça oferecer respostas de forma mais célere e eficaz. Não é outro o significado 

que se extrai do art. 5º inciso LXXVIII do texto constitucional1, que, por força da Emenda 

Constitucional 45/20042, elevou a “duração razoável do processo” à condição de garantia 

fundamental3.  

Tal alteração constitucional teve como origem histórica a edição do I Pacto 

Republicano, o qual aduziu acertadamente em suas conclusões que a morosidade dos 

processos judiciais e sua pouca eficácia retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam 

investimentos, propiciam a inadimplência, geram impunidade e tornam os cidadãos 

descrentes no regime democrático4.  

Junto dessa mudança no texto constitucional foram positivadas diversas alterações 

pontuais do Código de Processo Civil ainda vigente que “tiveram por objetivo declarado a 

agilização do sistema processual civil, com vistas a ofertar tutela jurisdicional em menor 

tempo”5. 

O que se observa é que quando aprovada tal Emenda Constitucional a questão da 

morosidade do Poder Judiciário já não era nova. Basta notar que não são raros os trabalhos 

doutrinários que, muitas décadas atrás – e mesmo antes da promulgação da Constituição 

                                                 
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 15 jun. 2015. 
2 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos 

dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
3 ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2006. p. 53. 
4 BRASIL. Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano. Diário Oficial da 

União. Brasília, 16 dez. 2004. nº 241, seção 1, p. 8-9.  
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo I. São Paulo: Malheiros, 

2010, p. 42. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm
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Federal vigente -, apontavam para a necessidade de uma reforma das normas processuais 

com vistas a conferir maior agilidade aos processos. Por todos, Sálvio de Figueiredo Teixeira 

ensinava há mais de três décadas que as reformas processuais, “de suas origens aos nossos 

dias, não tiveram escopo maior senão criar formas mais rápidas para fugir à morosidade e 

ao acentuado formalismo do procedimento ordinário” 6. 

Obviamente, portanto, a morosidade do Poder Judiciário brasileiro é um problema 

que afeta, em maior ou menor intensidade, direta ou indiretamente, toda a população 

brasileira.  

É sob essa perspectiva que, dentre outras relevantes propostas de alterações 

legislativas7, foi recentemente aprovado o novo Código de Processo Civil brasileiro (Lei nº 

13.105/2015), que, desde sua exposição de motivos, defende expressamente a ideia de que 

tal alteração legislativa possibilitará “uma Justiça mais rápida e, naturalmente, mais 

efetiva”8. 

Não se pode perder de vista que mesmo antes de se aprovar esse novo Código de 

Processo Civil houve diversas outras reformas processuais que, em maior ou menor grau, 

também tinham o fito de remediar ou atenuar a crônica demora na prestação jurisdicional. 

Nessa linha Cândido Rangel Dinamarco aduz que a reforma do Código de Processo Civil 

ainda vigente, processada especialmente mediante leis aprovadas nos anos de 1994 e 1995, 

“foi uma resposta a muitos dos reclamos da doutrina e da população por um sistema 

                                                 
6 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O procedimento sumaríssimo e seu aprimoramento. Revista Forense, Rio 

de Janeiro: Forense, v. 78, n.º 277, p. 17-23, jan./mar.1982, p. 20. 
7 A discussão sobre a reforma do Código de Processo Penal está sendo feita no Congresso por meio do PL 

8045/10. Também está em discussão um novo Código Comercial (PL 1572/11).  
8 BRASIL. Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Comissão de Juristas instituída 

pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, destinada a elaborar Anteprojeto de Novo Código 

de Processo Civil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf.> Acesso 

em: 15 jun. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/193775-CAMARA-ANALISA-PROJETOS-DIVERGENTES-DE-REFORMA-DO-CODIGO-DE-PROCESSO-PENAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/205570-PROJETO-DO-NOVO-CODIGO-COMERCIAL-ELIMINA-NECESSIDADE-DE-DOCUMENTO-EM-PAPEL.html
http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf
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processual mais eficiente e capaz de atender ao trinômio qualidade-tempestividade-

efetividade.” 9 (grifo do autor). 

Como é evidente, tais mudanças processuais não tiveram o condão de atingir o fim 

desejado. Essa experiência pretérita presta-se a demonstrar que alterações nas normas 

processuais terão pouca eficácia se vierem desacompanhadas de outras medidas 

imprescindíveis a evitar que o maior litigante do país – a Administração Pública – continue 

congestionando o Poder Judiciário. 

Não se nega, conforme definido no próprio texto de encaminhamento do novo 

Código processual civil ao Senado, que “justiça retardada é justiça denegada” 10. O que se 

discute é que quaisquer reformas processuais efetuadas com vistas a acelerar o trâmite 

processual, isoladamente, não terão condições de atingir o fim almejado. Serão necessárias 

outras medidas com objetivo de evitar que os recursos humanos e materiais do Judiciário 

continuem sendo canalizados para atender seu maior demandante, o Poder Público, 

especialmente para o processamento das execuções fiscais de natureza tributária. 

Como se demonstrará ao longo da presente dissertação, o excesso de processos 

pendentes de julgamento tem na Administração Pública, em todos os seus níveis, seu 

principal vetor, notadamente nas milhões de execuções fiscais em curso. Desse modo, é 

necessário que além de alterações no processo civil, sejam viabilizados meios extrajudiciais 

para o aprimoramento do trâmite de tais demandas. 

Nessa linha, José Carlos Francisco aponta que muito embora as reformas impostas 

ao Judiciário a partir da Emenda Constitucional n º45 tenham contribuído para o combate à 

morosidade, “emerge a necessidade pela busca de modos alternativos à judicialização para 

                                                 
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, Volume I. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 115.  
10 BRASIL. Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Comissão de Juristas instituída 

pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, destinada a elaborar Anteprojeto de Novo Código 

de Processo Civil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2015.  

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf
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a solução de conflitos”11. Nessa linha, o que se demonstrará ao longo do presente trabalho é 

a viabilidade de se desjudicializar ao menos parte dos atos processuais relacionados às 

execuções fiscais de natureza tributária. 

O neologismo “desjudicialização”, portanto, deverá ser entendido, para o fim do 

presente estudo, como a possibilidade de se deslocar a realização de alguns atos12 inerentes 

às execuções fiscais tributárias para o âmbito administrativo. Vale destacar, nesse ponto, que 

não serão objeto do presente estudo, as execuções fiscais não tributárias, isto é, aquelas 

movidas preponderantemente por uma das autarquias corporativas que legalmente desfrutam 

das prerrogativas da Fazenda Pública. Assim, em todas as oportunidades nas quais aqui nos 

referimos às execuções fiscais, tratamos daquelas de natureza tributária, propostas pelas 

Fazendas Públicas.  

Nesse mesmo sentido, embora também relevantes para a busca de maior eficiência 

no trâmite processual e, em última análise, da própria prestação jurisdicional, as diversas 

outras causas que acabam tendo como efeito a morosidade do Judiciário não foram objeto 

de análise deste estudo, podendo-se citar, a título exemplificativo, o notório déficit no quadro 

de servidores e de magistrados em praticamente todos os tribunais do país. Nessa linha, Joel 

Dias Figueira Júnior13 há mais de uma década já enumerava aqueles que são, a seu ver, os 

principais vetores da crise do Poder Judiciário, a saber: (i) o número elevado e sempre 

crescente de causas em comparação aos recursos humanos disponíveis a fazer frente a tais 

demandas; (ii) o desajuste da legislação processual e da organização judiciária comparada à 

realidade social e, por fim (iii) a insuficiência de recursos tecnológicos, muito embora seja 

                                                 
11 FRANCISCO, José Carlos et al (Orgs.). Arbitragem em Geral e em Direito Tributário – Soluções 

Alternativas de Resolução de Conflitos. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p. 16. 
12 Nessa linha, CONRADO, aponta que “por procedimentos devemos entender a forma de organização dos 

atos que compõem o processo”. In CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. São Paulo: Noeses. 2013. p. 3.  
13 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999. p. 139. 
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forçoso reconhecer, em relação a esse último ponto, os grandes avanços trazidos pelo 

processo judicial eletrônico, conforme muito bem aponta Maurício Darli Timm do Valle14. 

A análise proposta na presente monografia, destarte, abordada as causas e possíveis 

soluções de uma dessas fontes, precisamente o excesso de processos de execução fiscal de 

créditos de natureza tributária que abarrotam os tribunais do país e, mais do que isso, têm 

baixíssimos índices de eficiência. 

Da mesma forma, como forma de delimitação do tema desta dissertação, não se 

realizou análise aprofundada sobre a possibilidade da completa desjudicialização das 

demandas envolvendo a Administração Pública por meio das técnicas de mediação, 

conciliação e arbitragem, muito embora se tenha dedicado um tópico à análise sumária de 

tais questões. 

O que se demonstrará, portanto, é a viabilidade jurídica de se alterar o modelo 

processual vigente nas execuções fiscais tributárias – inteiramente judicializadas –, 

transferindo alguns dos atos processuais ao próprio credor. Tal medida terá como condão 

não só combater a morosidade do Poder Judiciário, como também poderá conferir maior 

eficiência na busca dos recursos públicos que são objeto dessas demandas.  

                                                 
14 VALLE, Maurício Darli Timm do. Execução Fiscal e processo eletrônico: Reflexões sobre o 

congestionamento processual brasileiro. In: Anais do 2º Congresso Internacional de Direito e 

Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede. Disponível em: 

<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/1-2.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/1-2.pdf
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2. O PROBLEMA DA MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO 

2.1 O DESAFIO HISTÓRICO DO COMBATE À MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

Inicialmente entendemos oportuno delimitar, em sumárias linhas, o papel do Poder 

Judiciário dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro e, em vista disso, conceituar 

a diferença entre jurisdição, ação, processo e procedimento como forma de abordarmos, 

mais adiante, a morosidade do Poder Judiciário e uma opção de enfrentar uma de suas causas 

(o excesso de processos pendentes de julgamento). 

Na visão de Paulo César Conrado15 jurisdição é “o dever estatal – 

predominantemente desenvolvido pelo Poder Judiciário – de compor conflitos de 

interesses”. Dentro desse poder jurisdicional do Estado, a solução de tais conflitos se dá por 

meio de uma ação, que é o vocábulo utilizado pelo autor para:  

designar a contraface do dever jurisdicional; apresenta-se, nessa medida, 

como um verdadeiro direito, o assim chamado direito de ação, cujo objeto 

diz com a solução dos conflitos provocadores do exercício da jurisdição 

(...). (grifo do autor) 

 

 

Salienta o magistrado que jurisdição e ação, na qualidade de dever e direito 

abstratamente definidos, não são capazes de, por si mesmos, ofertarem de maneira concreta 

esse poder-dever. O instrumento que viabiliza a conexão entre o direito subjetivo à ação e a 

jurisdição é o processo. O processo, por seu turno, é organizado e tramita por meio de uma 

série de atos, ordenados por meio do que se denomina procedimento.  

O entendimento de tais premissas iniciais é relevante para o desenvolvimento do 

presente trabalho, pois o que se verá ao longo desta seção é a tentativa de combater a 

morosidade do Estado na prestação jurisdicional por meio de sucessivas disposições 

                                                 
15 CONRADO, Paulo César. Execução Fiscal. São Paulo: Noeses. 2013. p. 2-3. 
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normativas que estabeleceram, ao longo de décadas, alterações especialmente nos atos 

processuais com vistas a tentar tornar o trâmite do processo mais célere.  

Insta reconhecer que a preocupação com um processo expedito não é recente em 

nosso ordenamento jurídico, tampouco, está adstrita ao Direito brasileiro.  

A Sexta Emenda à Constituição norte americana, voltada especificamente aos 

processos penais, em vigor desde o ano de 1791, estabelece claramente o direito dos cidadãos 

a um processo “rápido”16. Da mesma forma o art. 17 da Constituição Mexicana, em vigência 

desde 1917, garante uma jurisdição expedita17.  

Tratamento bastante semelhante é assegurado pela Constituição espanhola de 1978, 

que no capítulo destinado aos Direitos e Liberdades estabeleceu como direito fundamental 

um processo público sem dilações indevidas.18 

Portugal caminha no mesmo sentido. Os lusitanos garantem tal direito tanto em sua 

Constituição de 1976 (art. 20 – Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva, itens 4 e 5)19, 

quanto em seu Código de Processo Civil de 2013, que logo em seu art. 2º (Garantia de acesso 

                                                 
16 In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial 

jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been 

previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted 

with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have 

the assistance of counsel for his defense. Disponível em 

<https://www.law.cornell.edu/constitution/sixth_amendment>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
17 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que esta rán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales, Disponível 

em <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
18 Articulo 24.2.  Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y 

a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 

dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a 

no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.La ley regulará los 

casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 

presuntamente delictivos. Disponível em 

<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=15&fin=29&tipo=2>. Acesso 

em: 15 jun. 2015. 
19 4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e 

mediante processo equitativo. 5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos 

cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva 

e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Disponível em 

<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 15 jun. 

2015. 

https://www.law.cornell.edu/constitution/sixth_amendment
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=15&fin=29&tipo=2
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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aos tribunais) expressamente determina que “a proteção jurídica através dos tribunais 

implica o direito de obter, em prazo razoável”20 uma decisão judicial.  

A mesma “razoabilidade” é invocada pelo art. 111 da Constituição italiana, de 1947, 

que estabelece que “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 

parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”21. 

Antônio do Passo Cabral aponta que na Alemanha há decisões da Corte 

Constitucional no sentido de que o término do litígio em prazo razoável é componente do 

direito a uma tutela jurisdicional efetiva, decorrente do parágrafo 19.4 da Grundgesetz22.  

A celeridade processual, portanto, é uma premissa que permeia diversos sistemas 

jurídicos ocidentais. Não por outro motivo, ao se consultarem as diretrizes estabelecidas pelo 

Internacional Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), relativamente ao 

processo civil, constata-se que a rapidez da prestação jurisdicional está elencada no item 7.1. 

dos “Princípios do Direito Processual Transnacional” (Principles of Transnational Civil 

Procedure) nos seguintes termos: The court should resolve the dispute within a reasonable 

time 23.  

No Brasil, como já dissemos, essa realidade nunca foi muito diferente. A crítica à 

morosidade na prestação jurisdicional é secular e pode ser vista na Oração aos Moços, de 

Rui Barbosa, que asseverava em 1947 que “Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça 

qualificada e manifesta”24. 

                                                 
20 PORTUGAL. Código de Processo Civil. Lei nº 41 de 26 de Junho de 2013. Disponível em 

<http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/consolidacao-processo/codigo-processo-

civil/downloadFile/file/CODIGO_PROCESSO_CIVIL_VF.pdf?nocache=1286970369.12>. Acesso em: 15 

jun. 2015. 
21 Disponível em < https://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=111&sezione=135>. Acesso em: 15 

jun. 2015. 
22 CABRAL, Antônio do Passo. A duração razoável do processo e a gestão do tempo no projeto de novo código 

de processo civil. In: FREIRE, Alexandre et al (Orgs.). Novas Tendências do Processo Civil. Salvador: 

Juspodium, 2013, p. 84. 

23. Disponível em: <http://www.unidroit.org/instruments/transnational-civil-procedure.> Acesso em: 15 jun. 

2015. 
24 BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. Rio de Janeiro: Simões, 1947, p. 70. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/consolidacao-processo/codigo-processo-civil/downloadFile/file/CODIGO_PROCESSO_CIVIL_VF.pdf?nocache=1286970369.12
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/consolidacao-processo/codigo-processo-civil/downloadFile/file/CODIGO_PROCESSO_CIVIL_VF.pdf?nocache=1286970369.12
https://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=111&sezione=135
http://www.unidroit.org/instruments/transnational-civil-procedure
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Nessa mesma linha, o Museu do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém em 

seus arquivos uma notícia jornalística sobre um curioso caso ocorrido em 1943, no qual um 

magistrado, insatisfeito com o trâmite de uma execução fiscal que visava à recuperação de 

montante irrisório, resolveu pagar de seu próprio bolso o valor cobrado. A decisão que 

colocou fim ao processo bem demonstra o problema histórico da morosidade judicial e, em 

especial, das execuções fiscais25: 

[...] Por causa dos 5 cruzeiros, que eram mil réis ao tempo do fato, há sete 

anos debatem o fisco e a executada, com grande massada, esforço, 

canseiras e trabalho na Procuradoria, Recebedoria, Ministério do Trabalho 

e Juízo. Não estamos mais em condições de perder tempo em questões de 

nonada. Assim como seja mais precioso meu tempo, que deve ser 

ultimamente empregado na decisão de numerosos pleitos determino que 

vão os autos para o contador, para o cálculo das custas devidas, expedindo-

se a seguir a guia, que de meu bolso me prontifico a pagar à Fazenda 

Nacional, os famosos CR$ 5,00. Ao contador.” 

 

 

Ainda no meio do século passado João Mendes Júnior26 tratou da necessidade de 

“simplificação do processo” e, antes disso, Aureliano de Gusmão27 afirmou de forma 

peremptória serem “requisitos primordiais do processo” a simplicidade, a celeridade e a 

economia. 

A Constituição de 1934 assegurava em seu art. 113 “o rápido andamento dos 

processos nas repartições públicas”, o que foi reproduzido literalmente pelo art. 141, 

parágrafo 6º da Constituição de 1946. Embora tal previsão não tenha sido replicada nas 

Constituições seguintes, a preocupação com a celeridade do processo sempre permeou a 

atividade legislativa nacional. Basta ver que a Exposição de Motivos do Código de Processo 

Civil de 1973 apontava que uma de suas principais qualidades era justamente viabilizar que 

uma prestação jurisdicional “sem delongas” fosse oferecida pelo Poder Judiciário: 

                                                 
25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Uma decisão judicial inusitada. Disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/museu/curiosidades/em-destaque>. Acesso em: 16.abr 2015. 
26 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito Judiciário brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Freiras Bastos, 

1954, p. 203. 
27 GUSMÃO, Aureliano de. Processo civil e commercial. São Paulo: Saraiva, 1939, p. 17. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/museu/curiosidades/em-destaque
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Diversamente de outros ramos da ciência jurídica, que traduzem a índole do povo 

através de longa tradição, o processo civil deve ser dotado exclusivamente de 

meios racionais, tendentes a obter a atuação do direito. As duas exigências que 

concorrem para aperfeiçoá-lo são a rapidez e a justiça. Força é, portanto, 

estruturá-lo de tal modo que ele se torne efetivamente apto a administrar, sem 

delongas, a justiça. 28 

 

 

Evidentemente o resultado não foi o esperado. Diante da ineficiência do Código 

Processual de 1973 para resolver os crônicos problemas da morosidade do Poder Judiciário, 

pouco mais de vinte anos após o início da vigência do código idealizado por Alfredo Buzaid, 

foram promovidas substanciais alterações legislativas nas normas processuais, também sob 

o enfoque de combate à morosidade do Judiciário, conforme se verá no tópico seguinte. 

 

2.2 AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973 EM BUSCA DA “DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO” E SUA INCLUSÃO NO ROL DE 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS. 

Obviamente não se clama por uma Justiça veloz a qualquer custo. Nessa linha, José 

Carlos Barbosa Moreira aponta com bastante precisão que “se uma Justiça lenta demais é 

decerto uma Justiça má, daí não se segue que uma Justiça muito rápida seja necessariamente 

uma Justiça boa. O que todos devemos querer é uma prestação jurisdicional que venha a ser 

melhor do que é”29. 

Ainda assim é preciso reconhecer que a redação original do Código de Processo Civil 

ainda vigente não se mostrou apta a viabilizar que a prestação jurisdicional fosse oferecida 

dentro de um prazo que se enquadre nesse conceito de razoabilidade, motivo pelo qual houve 

                                                 
28 BRASIL. Código de Processo Civil. Histórico da Lei. Vol. I. Tomo I. 1974. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil%201974.pdf?sequence=4>. 

Acesso em: 10 mai. 2014. p. 13. 
29 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. Temas de direito processual: oitava série. 

São Paulo: Saraiva, 2004, p. 39. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil%201974.pdf?sequence=4
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por bem o legislador, a partir do início da década de 1990, implementar uma série de 

alterações nas normas processuais visando a atingir tal desiderato. 

Iniciada em 1992 e intensificada entre os anos de 1994 e 1995, a chamada Reforma 

do Código de Processo Civil deu-se por meio da edição de mais de uma dezena de leis30. 

Cerca de uma década depois a previsão de que a Justiça deveria ser ágil retornou ao texto 

constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004 (conhecida como Reforma do 

Judiciário), que incluiu o inciso LXXXVIII ao art. 5º, com a seguinte redação: “aos litigantes 

em processo judicial ou administrativo é assegurada a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”31.A “duração razoável”, aponta Antônio 

do Passo Cabral, deve ser uma conjugação de fatores que permita: 

uma tratativa da pretensão e da defesa em tempo adequado, sem descuidar da 

qualidade e sem que as formas do processo representem um fator de 

prolongamento imotivado do estado de incerteza que a litispendência impõe às 

partes32. 

 

 

Ante a evidente incapacidade de uma alteração no texto constitucional, por si só, 

produzir as mudanças e gerar os direitos nela estabelecidos, surgiram, a partir de tal 

dispositivo, diversas outras leis que modificaram: o recurso de agravo (Lei nº 11.187/05)33; 

                                                 
30 Lei nº 9.245, de 26 de Dezembro de 1995, que alterou o procedimento sumaríssimo; Lei nº 9.139, de 30 de 

Novembro de 1995, que alterou o agravo de instrumento; Lei nº 9.079, de 14 de Julho de 1995; que criou a 

ação monitória; Lei nº 8.950, de 13 de Dezembro de 1994; que alterou os recursos; Lei nº 8.952, de 13 de 

Dezembro de 1994, que alterou o processo cautelar; Lei nº 8.951, de 13 de Dezembro de 1994, que alterou as 

ações de consignação em pagamento e de usucapião; Lei nº 8.953, de 13 de Dezembro de 1994; que alterou o 

processo de execução; Lei nº 8.898, de 29 de Junho de 1994, que alterou a liquidação de sentença; Lei nº 8.718, 

de 14 de Outubro de 1993 que alterou o prazo para emenda à inicial; Lei nº 8.710, de 24 de Setembro de 1993; 

que alterou diversos dispositivos relativos à citação; Lei nº 8.637, de 31 de Março de 1993, que deu nova 

disciplina ao princípio da identidade do juiz e Lei nº 8.455, de 24 de Agosto de 1992, que alterou dispositivos 

referentes à prova pericial. 
31 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos 

dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm.> Acesso em: 15 jun. 2015. 
32 CABRAL, Antônio do Passo. A duração razoável do processo e a gestão do tempo no projeto de novo código 

de processo civil. In: FREIRE, Alexandre et al (Orgs.). Novas Tendências do Processo Civil. Salvador: 

Juspodium, 2013, p. 79. 
33 BRASIL, Lei nº 11.187, de 19 de outubro de 2005. Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 

de Processo Civil, para conferir nova disciplina ao cabimento dos agravos retido e de instrumento, e dá outras 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-12-26;9245
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-11-30;9139
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-11-30;9139
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-07-14;9079
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-12-13;8950
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-12-13;8952
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-12-13;8952
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-12-13;8951
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-12-13;8953
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-06-29;8898
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-10-14;8718
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-10-14;8718
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-09-24;8710
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-03-31;8637
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1992-08-24;8455
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm
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a liquidação e execução da sentença (Lei nº 11.232/05)34; a admissibilidade de recursos 

(“súmulas impeditivas”) e o saneamento de nulidades processuais em sede recursal (Lei nº 

11.276/06)35; o despacho liminar, com a introdução do julgamento imediato de processos 

repetitivos, fundado em precedentes do próprio juízo (Lei nº 11.277/06)36; a competência 

territorial, atribuindo-se ao juiz o poder de reconhecer de ofício a incompetência relativa e 

permitindo-se também, segundo a mesma lei, o acolhimento da prescrição 

independentemente de arguição pelo interessado (Lei nº 11.280/06)37; a execução fundada 

em título extrajudicial (Lei nº 11.382/06)38; a prática de atos processuais, disciplinando-se a 

sua operacionalização por meios eletrônicos (Lei nº 11.419/06) 39; o inventário, a partilha e 

a separação consensual e o divórcio, possibilitando-se a sua realização por meio de escritura 

pública, com algumas reservas (Lei nº 11.441/07) 40.  

                                                 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11187.htm>. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 
34 BRASIL, Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005. Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 

de Processo Civil, para estabelecer a fase de cumprimento das sentenças no processo de conhecimento e 

revogar dispositivos relativos à execução fundada em título judicial, e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11232.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
35 BRASIL, Lei nº 11.276, de 7 de fevereiro de 2006. Altera os arts. 504, 506, 515 e 518 da Lei nº 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativamente à forma de interposição de recursos, ao 

saneamento de nulidades processuais, ao recebimento de recurso de apelação e a outras questões. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11276.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
36 BRASIL, Lei nº 11.277, de 7 de fevereiro de 2006. Acresce o art. 285-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973, que institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11277.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
37 BRASIL, Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006. Altera os arts. 112, 114, 154, 219, 253, 305, 322, 338, 

489 e 555 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos à incompetência 

relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por dependência, exceção de incompetência, revelia, carta 

precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos autos; e revoga o art. 194 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 - Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Lei/L11280.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
38 BRASIL, Lei nº 11.382, de 06 de dezembro de 2006. Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros assuntos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11382.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
39 BRASIL, Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do processo judicial; 

altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. Disponível 

em :< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em 16 jun. 2015. 
40 BRASIL, Lei nº 11.441, de 04 de janeiro de 2007.  Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e 

divórcio consensual por via administrativa. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11441.htm.> Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11276.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11382.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11441.htm
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Toda essa gama de alterações, na visão de Cássio Scarpinella Bueno, desconfigurou 

de tal forma a codificação originalmente vigente desde 1974 que não haveria mais que se 

falar, no sentido tradicional, em um Código de Processo Civil41.  

De toda forma, era de se esperar que tais mudanças tivessem ao menos atenuado a 

morosidade do Judiciário. Como o senso comum aponta, todas essas novidades legislativas, 

incluindo a introdução “duração razoável do processo” no texto constitucional, não tiveram 

o condão de garantir ao povo brasileiro a efetivação do direito subjetivo à prestação 

jurisdicional célere  

Os números colacionados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 201342, 

compilados pela mídia especializada43, mostram de forma bastante efetiva que o 

congestionamento do Poder Judiciário, menos de dez anos após tal reforma constitucional, 

atingiu números insustentáveis, instando reconhecer que é inviável a manutenção do modelo 

atual.  

                                                 
41 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 1. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 81. 
42 Os números relativos ano de 2014 não foram publicados pelo CNJ até a data de conclusão da presente 

monografia. 
43 AGUIAR, Adriana et al. Reforma do Judiciário não evitou excesso de processos e morosidade. Valor 

Econômico, Especial Reforma do Judiciário, 16 dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/legislacao/3824206/reforma-do-judiciario-nao-evitou-excesso-de-processos-e-

morosidade>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

http://www.valor.com.br/legislacao/3824206/reforma-do-judiciario-nao-evitou-excesso-de-processos-e-morosidade
http://www.valor.com.br/legislacao/3824206/reforma-do-judiciario-nao-evitou-excesso-de-processos-e-morosidade
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Figura 1 – A morosidade do Poder Judiciário, a partir de dados do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) 
Fonte: Valor econômico 

 

Tal quadro aponta que o combate efetivo à morosidade do Judiciário deverá passar 

necessariamente pela diminuição da litigiosidade envolvendo o Poder Público que é, de 

maneira inquestionável, o maior litigante do país; mais do que isso, deverá passar pela 

otimização da forma como o maior estoque de processos (as execuções fiscais de natureza 

tributária) tramitam pela Justiça. 

 

2.3  CONCLUSÕES DO SEGUNDO CAPÍTULO 

A preocupação com a morosidade no trâmite nos processos judiciais do Poder 

Judiciário é comum a muitos países ocidentais, estando positivada no ordenamento jurídico 

de países de diferentes culturas e tradições jurídicas. 
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No Brasil, uma das principais linhas de atuação do Estado no combate à morosidade 

do Poder Judiciário é a promoção de sucessivas alterações legislativas nas normas 

processuais, chegando a “duração razoável do processo” a ser elevada a qualidade de 

garantia constitucional. Tais alterações nas normas processuais, a par de sucessivamente 

empregadas, jamais conseguiram tornar efetiva a garantia constitucional de acesso a uma 

Justiça célere. 
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3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO 

 

3.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MAIOR LITIGANTE BRASILEIRA 

Levantamento realizado em 2011 acerca das ações em curso perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF) concluiu que “não são simplesmente os recursos que afogam o 

Supremo — são os recursos de algumas poucas partes, quase todas do Poder Executivo”. 

Trata-se de constatação extraída do I Relatório Supremo em Números44, elaborado a partir 

de inédito estudo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que demonstra, de forma 

precisa e inequívoca, que a Administração Pública Direta e Indireta contribui de forma 

determinante para o congestionamento do sistema judiciário brasileiro. 

Tal pesquisa apontou que cerca de 90% dos processos que tramitavam perante o STF 

no ano de 2011 envolviam o setor público. Somente as ações que tinham como autor ou réu 

o “Poder Executivo Federal” representavam aproximadamente 67% das demandas 

pendentes de julgamento perante a Corte Superior. Neste mesmo diapasão, nada menos do 

que 10 dos 12 maiores litigantes do país naquela oportunidade eram órgãos públicos, 

empresas estatais e sociedades de economia mista. 

Conforme se verá mais adiante na seção 3.3 deste trabalho, a explosão de litígios 

envolvendo o Poder Público tem como uma de suas principais matrizes geradoras a 

inobservância de direitos e garantias que, embora formalmente estabelecidos no texto 

constitucional de 1988, ainda são oferecidos aos jurisdicionados de forma absolutamente 

precária.  

                                                 
44  ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo. I Relatório Supremo 

em Números. O Múltiplo Supremo. Rio de Janeiro: FGV, 2011 Disponível em 

<http://www.fgv.br/supremoemnumeros/relatorios/i_relatorio_do_supremo_em_numeros_0.pdf>. Acesso em: 

16 jun. 2015, p. 69. 
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Mas não é só isso. As estatísticas demonstram que são ainda mais graves e deletérios 

para a sociedade os efeitos que as milhões de ações de execução fiscal, movidas por todas 

as Fazendas Públicas e pelas autarquias a elas equiparadas, causam sobre o Poder Judiciário.  

Nesse sentido, a oitava edição do Relatório Justiça em Números 45, produzida pelo 

Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, apontava que tais processos representavam, 

no ano de 2011, quase 42% do total do estoque de ações da Justiça Estadual o que, dentro 

de um universo de praticamente 52 milhões de processos pendentes, significa um volume de 

mais de 22 milhões de execuções fiscais em curso. 

Vale destacar, nesse ponto, que embora não sejam objeto do presente estudo, as 

execuções fiscais não tributárias, isto é, aquelas movidas por uma das autarquias 

corporativas que legalmente desfrutam das prerrogativas da Fazenda Pública, como regra 

geral compõem as estatísticas juntamente com as execuções fiscais tributárias. 

De toda forma, no supramencionado relatório relativo ao ano de 2011, apenas cerca 

de 2 milhões de processos na Justiça Estadual eram execuções fiscais não tributárias, o que 

significa que se pode assumir que, de cada dez processos de execução fiscal em curso 

naquele ano, nove eram de natureza tributária. 

Dois anos depois, a atualização do Relatório Justiça em Números (relativo ao ano de 

2013)46 mostra que o percentual das execuções fiscais sobre o total das demandas em curso, 

no decorrer desses dois anos, manteve-se estável (os processos de execução de título de 

natureza tributária passaram a representar 41,4% de todos os processos pendentes em 2013). 

Esse assombroso volume de processos, por si só, já seria um enorme problema, 

especialmente diante da escassez de recursos materiais e humanos disponíveis para viabilizar 

                                                 
45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 15 jun. 2015, p. 138. 
46 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília, 2013. Disponível em 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relatorio_jn2013.pdf >. Acesso em: 15 jun. 

2015, p. 154. 
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seu regular trâmite. Não obstante, na seção 4 deste trabalho esses números serão mais bem 

detalhados de forma a demonstrar-se a total ineficiência de tais processos e, por conseguinte, 

a imperiosa necessidade de se pensar em soluções que contemplem a desjudicialização de 

parte dos procedimentos relativos aos processos de execução fiscal de natureza tributária. 

 

3.2 O REGIME JURÍDICO QUE PAUTA A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 

JUÍZO 

Entender o regime jurídico que sedimentou a forma por meio da qual o Poder 

Público resolve seus conflitos é essencial para que se possa ter a exata compreensão da 

dificuldade em aceitar que a judicialização não é a única via possível para a solução de 

conflitos envolvendo os entes estatais. 

Quando atua nos processos judiciais, a Fazenda Pública (seja na qualidade de autora 

ou ré) possui uma série de distinções processuais. Essas distinções encontram como principal 

fundamento normativo o artigo 188 do Código de Processo Civil brasileiro, que dispõe 

acerca da contagem em quádruplo do prazo para contestar e em dobro para recorrer. 

Importante destacar que essa previsão não foi substancialmente alterada pelo novo 

Código de Processo Civil, tendo optado o legislador, no art. 183 do novo diploma, 

simplesmente por substituir a expressão atualmente empregada pelo Código de 1973 

(“Fazenda Pública”) por “União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público (...)”, bem como tendo limitado a 

dilação do prazo para todas as manifestações processuais ao dobro47. 

Trata-se de alteração que trará muito pouco de novidade sob o ponto de vista 

prático, posto que a jurisprudência há muito havia cristalizado o entendimento no sentido de 

                                                 
47 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 183. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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que na expressão “Fazenda Pública” estavam contidos todos os entes da administração 

pública direta e indireta com personalidade jurídica de direito público48, o que veio a ser 

positivado pela Medida Provisória n. 1.577/9749, posteriormente substituída pela Medida 

Provisória n. 1.703/9850. 

Abalizada doutrina sempre defendeu que o tratamento diferenciado conferido ao 

Poder Público é forma de respeitar e garantir o interesse da coletividade. Nesse sentido 

Nelson Nery Júnior afirma que: 

Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais é a substância do 

princípio da isonomia. A desigualdade dos beneficiários da norma do art. 188 do 

CPC em relação ao litigante comum estaria no interesse maior que a Fazenda 

Pública representa no processo. Os direitos defendidos pela Fazenda são direitos 

públicos, vale dizer, de toda a coletividade, sendo, portanto, metaindividuais. 51 

 

 

Nessa mesma linha, Leonardo José Carneiro da Cunha aponta que tais vantagens 

não são privilégios, mas “prerrogativas, eis que contêm fundamento razoável, atendendo, 

efetivamente, ao princípio da igualdade, no sentido aristotélico de tratar os iguais de forma 

igual e os desiguais de forma desigual”.52 

A distinção entre o que seriam privilégios e prerrogativas se faz necessária, segundo 

a lição de Sérgio Ferraz, na medida em que as prerrogativas seriam “faculdades e poderes 

essenciais ao adequado desempenho da máquina estatal, com vistas à integral realização do 

interesse público titulado pelo Estado”53. 

                                                 
48 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 92.406/RS, Segunda Turma, votação unânime. 

Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, julgado em 01 jun. 1999. Diário da Justiça em 01 ago. 2000.  
49 BRASIL, Medida Provisória n° 1577, de 11 de junho de 1997. Altera a redação dos arts. 2o, 6o, 7o, 11 e 12 

da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, acresce dispositivo à Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1577.htm.> Acesso 

em: 16 jun. 2015. 
50 BRASIL. Medida Provisória n° 1.703, de 27 de outubro de 1998. Altera a redação e acresce dispositivos às 

Leis n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1703-18.htm.> Acesso em: 16 jun. 2015. 
51 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8ª edição. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004, p. 79. 
52 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 30. 
53 FERRAZ, Sergio. Privilégios processuais da Fazenda Pública: Algumas reflexões. Revista da Academia 

Brasileira de Letras Jurídicas, Rio de Janeiro, ano XIX, n.º 25, p. 161-170, 2004, p. 166. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1577.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1703-18.htm
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Há quem chegue a defender que tal diferenciação justifica-se na medida em que 

“quem litiga contra a Fazenda Pública ou com o Ministério Público não está enfrentando um 

particular. Na verdade, está litigando contra o próprio povo”.54 

Não é essa a visão de Paulo Henrique dos Santos Lucon55, para quem tais 

prerrogativas não mais são do que privilégios que não se justificam ante o texto 

constitucional vigente, na medida em que desrespeitam a isonomia de forças no processo. 

Nessa mesma linha Humberto Theodoro Júnior56 aponta que se tratam de 

“privilégios exagerados”. Em sua visão, não se pode esquecer que no sistema democrático 

um dos princípios mais caros, na ordem constitucional, é o da isonomia. 

Adotando uma ou outra linha, é imperativo constatar que a simples existência de 

tais diferenciações nas normas processuais aponta no sentido de que o princípio da 

indisponibilidade do interesse público encontra fortes reflexos no campo do Direito 

Processual, muito embora não esteja a este limitado. Nesse sentido, no campo do Direito 

Material, Eduardo Marcial Ferreira Jardim enfatiza que o crédito tributário prefere a 

qualquer outro, excetuados aqueles de natureza trabalhista57.  

Tal realidade dá-se na medida em que, historicamente, o Direito Administrativo 

baseia-se sobre dois pilares58: a supremacia do interesse público sobre o privado e a 

indisponibilidade do interesse público. No primeiro caso defende-se que o interesse da 

coletividade sempre estará acima dos interesses particulares e individuais, como condição, 

até mesmo, da manutenção da segurança jurídica e da harmoniosa convivência em 

sociedade. O segundo significa que, a partir do pressuposto de que certos interesses são 

                                                 
54 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 48. 
55 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Garantia do tratamento paritário das partes. In: TUCCI, José Rogério 

Cruz (Org.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 93 e 94. 
56 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 5.  
57 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006, p.485. 
58 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2006, p.10. 
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qualificados como inerentes à própria coletividade, eles não estão à livre disposição de quem 

quer que seja e, tampouco, podem ser objeto de disponibilidade pelo órgão administrativo 

que os representa59. 

A forma encontrada pelo legislador brasileiro para preservar tais pilares foi a de 

judicializar praticamente todas as demandas que o envolvem e, mais do que isso, reservar ao 

Poder Judiciário a função de praticar todos os atos inerentes aos processos que por ele 

tramitam, mesmo aqueles de caráter não decisório. 

Especialmente no que se refere às execuções fiscais, conforme será abordado com 

maior profundidade na seção 4 deste trabalho, é mandatório concluir que quando a 

Administração Pública é legalmente compelida a judicializar praticamente todos os débitos 

inscritos em dívida ativa e que, uma vez propostas as ações de execução fiscal, todos os atos 

a elas inerentes acabam por sujeitar-se à burocracia dos processos judiciais, grande parte dos 

recursos públicos perseguidos em tais ações acabam por se perder ante a ineficiência do 

próprio sistema vigente. 

 

3.3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO DEMANDADA - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS 

PRESTACIONAIS INADIMPLIDOS PELO ESTADO 

Conforme salientado desde o texto introdutório, o foco de estudo deste trabalho não 

está nas demandas geradas a partir do não cumprimento de deveres sociais prestacionais que 

acaba gerando grande volume de contencioso envolvendo o Poder Público. 

De toda sorte, entende-se imprescindível abordar essa questão, o que faremos aqui 

de forma sumária, para que se tenha a exata dimensão e consciência de que outros gargalos 

                                                 
59 PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. A Ordem Constitucional e as prerrogativas processuais da Fazenda. 

Revista de Direito, Goiânia, n.º 23, p. 80-87, 2007. Disponível em: 

<http://www.pge.go.gov.br/revista/index.php/revistapge/article/view/8/8>. Acesso em: 22 fev. 2014. 
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tão importantes quanto o da quantidade de execuções fiscais podem e devem merecer 

soluções e alternativas dos operadores do Direito. 

Ademais, a pertinência da presente questão finca-se na premissa, bastante evidente a 

nosso ver, de que a alteração do modelo de gestão dos executivos fiscais proposta neste 

estudo irá viabilizar ganhos de eficiência em todas as outras modalidades de ações judiciais 

em que efetivamente existe uma pretensão resistida a ser analisada pelo Poder Judiciário. 

Nessa linha, é inquestionável que a abertura do país à democracia aflorou, no seio de 

nossa sociedade, uma série de demandas que estavam reprimidas durante o período militar 

(1964-1985), sem que o Poder Judiciário estivesse materialmente amparado para tal mister. 

Nesse sentido, aponta Luis Roberto Barroso que:  

A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que 

teve como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas 

décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o Judiciário deixou de 

ser um departamento técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro 

poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em 

confronto com os outros Poderes.60 (grifo do autor) 

 

 

Obviamente esse “confronto com outros Poderes” pela via do Poder Judiciário era 

absolutamente impensável em uma sociedade que vivia sob a força de uma ditadura militar, 

ainda mais se considerarmos que o texto constitucional então vigente não prestigiava os 

direitos e garantias fundamentais do cidadão tal como ocorre largamente na Constituição de 

1988. No mesmo estudo acima referido o atual Ministro do Pretório Excelso aponta que ao 

trazer para a Constituição inúmeras matérias que antes não tinham força constitucional, o 

constituinte acabou por transformar Política em Direito pois viabilizou que todos os direitos 

ali elencados potencialmente se transformassem em uma pretensão jurídica levada a Juízo61. 

                                                 
60 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. (Syn)thesis, Rio 

de Janeiro, v. 5, n.º 1, p. 26-32, 2012. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis/article/view/7433/ 5388>. Acesso em: 2 mai. 2014, p. 24.  
61 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. (Syn)thesis, Rio 

de Janeiro, v. 5, n.º 1, p. 26-32, 2012. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis/article/view/7433/ 5388>. Acesso em: 2 mai. 2014, p. 26. 
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Em outras palavras, ao serem incorporados ao ordenamento jurídico, muito longe de 

serem disposições de caráter metajurídico, os direitos e garantias fundamentais passaram a 

ter força normativa e aplicabilidade imediata. Na visão de Eros Grau: 

Garantias não são tidas como subsequentes aos direitos. Esta visualização, 

superada, é que permitiu conceber-se a existência de direitos, constitucionais, que 

não eram constitucionalmente garantidos. Ou seja, a existência de direitos que 

não se podia fruir porque, embora como direitos concebidos, sua aplicação não 

era juridicamente (isto é, constitucionalmente) garantida. O novo texto 

constitucional exclui tal concepção: direitos e garantias são definidos como 

imediatamente aplicáveis.:62 (grifos do autor) 

 

 

Indo além, José Carlos Francisco salienta que o constitucionalismo moderno é 

marcado pela utilização, no texto constitucional, de “princípios fundamentais e conceitos 

jurídicos indeterminados [...] para permitir a plasticidade ou flexibilidade necessária a fazer 

frente ao ambiente dinâmico (líquido), técnico e pluralista”63 da sociedade moderna. 

De fato, compreender a força normativa dos comandos inseridos no texto 

constitucional é essencial para que se faça a correta análise da judicialização decorrente da 

inoperância do Poder Público relativamente à efetivação de determinados direitos. 

Essa análise necessariamente deve partir das obras de Ronald Dworkin e 

posteriormente, de Robert Alexy, que tiveram e ainda têm forte influência no 

constitucionalismo brasileiro. 

Ao analisar a obra de Ronald Dworkin, Vera Karam de Chueiri64 explica que a 

principal teoria defendida por ele é a tese dos direitos (the rights thesis), que enfatiza a 

distinção entre regras e princípios e, além disso, a diferença entre princípios em sentido 

estrito – que visariam garantir direitos individuais – e políticas (policies) – que teriam como 

                                                 
62 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p 

333. 
63 FRANCISCO, José Carlos. Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo 

judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 53. 
64 CHUEIRI, Vera Karam de. DWORKIN, Ronald. Verbete. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). 

Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo/Rio de Janeiro: Unisinos/Renovar, 2006. pp. 259-263. 
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escopo a proteção ou fomento de algum objetivo da coletividade. A partir de tais distinções 

Dworkin defendeu que as decisões do Poder Judiciário deveriam se basear em princípios e 

que sempre haverá uma resposta certa (the right answer thesis) - na verdade a melhor 

resposta possível - para aqueles que buscam uma solução através da atividade jurisdicional. 

Aprofundando o conceito original de Dworkin, o alemão Robert Alexy65 deu novo 

desenvolvimento ao tema ao propor que as regras veiculam mandados de definição, isto é, 

ou têm aplicabilidade ou não (all or nothing) ao passo que os princípios são mandados de 

otimização, portanto, devem ser realizados da forma mais ampla possível, admitindo, 

entretanto, aplicação mais ou menos intensa de acordo com as possibilidades jurídicas 

existentes, sem que isso comprometa sua validade.  

Vale dizer, os comandos constitucionais são dotados de imperatividade e, em vista 

disso, seu descumprimento – notadamente quando originado de omissões da própria 

Administração Pública – legitima que o titular do direito busque sua satisfação forçada.  

Em outras palavras, admitindo-se que o sistema jurídico possui regras e princípios 

que contemplam potencialmente todas as situações concretas66, especialmente dado o caráter 

analítico e programático67 do texto constitucional, são inevitáveis as tensões – e por 

conseguinte as demandas - decorrentes da falta de atendimento do Estado a essas obrigações.  

Na visão de Daniela Olímpio de Teixeira: 

[...] a explosão de litigiosidade aumenta com o passar dos tempos e do 

amadurecimento da cidadania na sociedade. O conhecimento dos direitos, as 

reformas processuais, os casos polêmicos sendo acompanhados pela mídia, as 

políticas de informatização e de transparência, são todos pontos de discussão que 

se intensificam na pauta de debate sobre o acesso à justiça.68 

                                                 
65 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Teoría de los derechos fundamentales. Madri: 

Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 81 e seguintes. 
66 TUTUNGI JUNIOR, Nicola. Ação Civil Pública e Políticas Públicas. Implicações na tensão entre o Estado 

administrador e o Estado juiz. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp141095.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2015. 
67 BARROSO, Luis Roberto. Temas de Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 11. 
68 TEIXEIRA, Daniela Olimpio de. Uma releitura do princípio do acesso à Justiça e a ideia da desjudicialização. 

Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP, Rio de Janeiro, v. XI, jan.-jun. 2013. Disponível em: 

<http://www.redp.com.br/arquivos/redp_11a_edicao.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2015, p. 69. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp141095.pdf
http://www.redp.com.br/arquivos/redp_11a_edicao.pdf


36 

 

Ocorre que, no modelo vigente no Brasil, o Poder Judiciário é o único canal por meio 

do qual se pode obter uma prestação inadimplida pelo Poder Público.  

É essa conjunção de fatores que explica a grande quantidade de demandas buscando 

compelir os entes estatais a cumprirem o quanto estabelecido na Constituição, contribuindo 

fortemente para o congestionamento do Poder Judiciário. 

Conforme se demonstrará na seção 4 desta dissertação, tal realidade fica ainda mais 

evidente no que concerne à distribuição de milhares de execuções fiscais fadadas ao 

insucesso. Grande parte dessas demandas nenhuma outra função tem além de entulhar os 

cartórios judiciais (ainda que virtuais) e consumir recursos públicos para que seu trâmite seja 

mantido até que atinjam a prescrição. 

 

3.4 CONCLUSÕES DO TERCEIRO CAPÍTULO 

O nível de litigiosidade da Administração Pública brasileira é estarrecedor e 

demonstra, com bastante clareza, ser inadiável a discussão sobre a criação de alternativas 

que para tal realidade.  

Esse quadro é agravado pelas diversas prerrogativas – tidas por alguns como 

privilégios indevidos – que pautam a atuação da Administração Pública em Juízo e que estão 

fortemente enraizadas em nossa cultura jurídica. 

Também colabora enormemente para tal contexto de congestionamento do Poder 

Judiciário a grande quantidade de demandas que surgiram com a redemocratização do país 

e da consequente inclusão de diversos direitos dos cidadãos – e correspondentes deveres do 

Estado – no texto constitucional. Tais direitos, maciçamente inadimplidos pelos Poderes 

Públicos, acabaram gerando uma quantidade enorme de ações judiciais que tem por intuito 

compelir o Estado a cumprir seus deveres. 
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4. AS EXECUÇÕES FISCAIS TRIBUTÁRIAS COMO UMA DAS PRINCIPAIS 

CAUSAS DO CONGESTIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO 

 

4.1 O MODELO LEGISLATIVO QUE ATUALMENTE REGULA AS EXECUÇÕES FISCAIS 

As normas que disciplinam a cobrança de débitos devidos ao Poder Público no Brasil 

remontam ao início do século XVII, quando Dom Felippe, então rei de Portugal, estabeleceu 

o privilégio de foro, por meio do Regimento de 7 de março de 1609, ao prescrever as 

atribuições do Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco e do Juiz dos Feitos da 

Coroa, Fazenda e Fisco de, respectivamente, promover a penhora e julgar a execução dos 

créditos da Fazenda Real. Mais de um século depois, a Carta de Lei de 22 de dezembro de 

1761 atribuiu ao Conselho da Fazenda a jurisdição exclusiva para processar e decidir as 

execuções das rendas e de todos os direitos e bens da Coroa, de qualquer natureza69. 

Em meados do século passado passa a existir um sistema legislativo específico de 

cobrança dos créditos da Fazenda Pública se dá, em 1938, com a vigência do Decreto-Lei nº 

960/3870, que unificou o executivo fiscal para todos os entes públicos e disciplinou os 

créditos passíveis de serem por eles cobrados.  

Com a edição do Código de Processo Civil em 197371, tal Decreto-Lei foi revogado, 

passando a execução fiscal a ser regida pelas mesmas normas gerais que disciplinavam a 

execução de créditos entre particulares.  

                                                 
69 PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro: desde as origens até o advento do novo 

milênio. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 64. 
70 BRASIL, Decreto Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938. Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa 

da Fazenda Pública, em todo o território nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-Lei/1937-1946/Del0960.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
71 BRASIL. Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm.> Acesso em: 16 jun. 2015. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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Finalmente, a Lei nº 6.830/8072 retirou o executivo fiscal do âmbito do Código de 

Processo Civil, conferindo-lhe regime especial. Atualmente apenas a execução proposta pela 

Fazenda Pública segue o rito contido na mencionada lei, enquanto a execução ajuizada por 

pessoa física ou jurídica de direito privado segue os procedimentos ordinários previstos no 

Código de Processo Civil.  

A legislação especializada, aponta a doutrina, surgiu da necessidade de um diploma 

legal que tratasse especificamente a questão da execução dos créditos públicos, visando a 

acelerar sua cobrança por meio das normas especiais nele previstas73, objetivo esse que, por 

certo, não foi alcançado. 

Conforme leciona Paulo César Conrado a execução fiscal regulada por tal modelo 

legislativo aplica-se “qualquer que seja o sujeito passivo, solvente ou insolvente, pessoa 

física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado”74. 

Atualmente o processo de execução fiscal é iniciado por meio de petição da 

exequente (Fazenda Pública), objetivando o recebimento de uma dívida que é materializada 

por uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) (título líquido, certo e exigível), cujos requisitos 

estão previstos no parágrafo 5º, do artigo 2º, da Lei de Execução Fiscal. São eles: o nome do 

devedor e dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e 

de outros; o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os 

juros de mora e demais encargos previstos na lei de regência do débito executado; a origem, 

a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação, se for o caso, de estar 

a dívida sujeita à atualização monetária, bem como seu respectivo fundamento legal e o 

termo inicial para seu cálculo; a data e o número da inscrição em dívida ativa, e, ainda, o 

                                                 
72 BRASIL, Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
73 PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro: desde as origens até o advento do novo 

milênio. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 3. 
74 CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. São Paulo: Noeses. 2013. p. 25. 
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número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor 

da dívida. 

O termo “dívida ativa” tem sido alvo de algumas críticas por parte da doutrina, que 

aponta contradição não apenas quanto à correlação entre este e o seu significado, como 

também a ambiguidade da própria expressão. Nesse sentido, Vallisney de Souza Oliveira 

aponta que a expressão não reflete com exatidão o fenômeno do crédito público:  

O léxico dívida por si só já pode ensejar alguma dúvida, porque na linguagem 

comum se refere ao devedor e não ao credor: ora, a Fazenda Pública cobra seus 

créditos e não seus débitos. Ao lado do substantivo dívida, o adjetivo ativa é 

inadequado. A expressão dívida ativa, portanto, é censurável, por apresentar 

contradição.75 

 

 

De toda forma, consagrou-se o entendimento no sentido de que “dívida ativa” 

significa crédito de titularidade da Fazenda Pública que, além de inadimplido, já possui 

exequibilidade. 

Por consequência do disposto no art. 6º da Lei nº 6.830/8076 a petição inicial da 

execução fiscal está dispensada de várias formalidades previstas pelo Código de Processo 

Civil, sendo imprescindíveis apenas a referência ao juiz a quem é dirigida, o pedido de 

execução (isto é, a afirmação expressa de que se quer receber o valor que está na certidão da 

dívida ativa) e o requerimento para citação. A certidão da dívida ativa faz parte integrante 

da petição inicial da execução fiscal e seu valor corresponde ao valor da própria execução. 

Distribuída a execução, o despacho do juiz que ordenar a citação também determinará 

providências no sentido de se garantir a dívida para a hipótese de o executado não pagar, não 

                                                 
75 OLIVEIRA, Vallisney de Souza. Embargos à Execução fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 107. 
76 BRASIL, Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

 

http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&secao=2&secao=2&page=index.php?PID=458&linkrel=Lei6.830_80art.6o
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efetuar o depósito, não oferecer fiança bancária, nem nomear bens próprios ou de terceiros 

à penhora, no prazo de cinco dias.  

Nesse caso devolver-se-á à Fazenda Pública o direito de indicar bens à penhora sendo 

certo que somente com a efetivação de tal medida é que haverá a possibilidade de o 

executado apresentar defesa, por meio dos embargos à execução fiscal, instaurando-se, a 

partir de tal ato, um novo processo com o contraditório inerente a qualquer demanda em 

curso perante o Poder Judiciário.  

Importante destacar, nesse ponto, que os embargos não são, sob o ponto da melhor 

técnica processual, uma defesa do devedor apresentada em face do pedido do credor, 

constituindo-se, na verdade, em uma ação por meio da qual o contribuinte (embargante) 

figura na posição ativa, pleiteando que lhe seja concedido provimento jurisdicional em face 

do credor fazendário com o fito de extinguir – total ou parcialmente - o crédito em execução. 

O entendimento de tal questão e a compreensão de que a esmagadora maioria das 

execuções sequer é embargada, conforme será demonstrado no tópico seguinte, é essencial 

para compreender-se a viabilidade de que ao menos parte dos procedimentos relacionados 

às execuções fiscais seja desjudicializada como forma de desafogar o Judiciário, nos termos 

que serão delimitados a partir da seção 6 deste trabalho. 

 

4.2 A INEGÁVEL INEFICIÊNCIA DO ATUAL MODELO VIGENTE PARA A COBRANÇA DOS 

CRÉDITOS PÚBLICOS 

Pela análise detida de um estudo conduzido pelo Departamento de Pesquisas 

Judiciárias do CNJ77 pode-se constatar que as execuções fiscais foram responsáveis por 

                                                 
77 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). A execução fiscal no Brasil e o Impacto no Judiciário. 

Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça Departamento de Pesquisas Judiciárias, 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_exec_fiscal_dpj.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2015. 
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quase um terço das ações em tramitação na Justiça em 2010, ano que ingressaram 2,8 

milhões de casos novos desse tipo no primeiro grau da Justiça Estadual e 275.232 ações na 

Justiça Federal.  

Esse mesmo estudo aponta que nos anos subsequentes esses números apenas 

pioraram. Em 2012 tramitavam no Brasil cerca de 29,3 milhões processos de execução fiscal. 

Desse total, 87,2% estavam na Justiça estadual, 12,2% na Justiça Federal e apenas 0,9% na 

Justiça do Trabalho. A estatística mais alarmante, contudo, refere-se à chamada taxa de 

congestionamento78 dessa categoria processual.  

Tal índice já revelava um quadro bastante preocupante em 2010, quando de cada 100 

processos de execução fiscal em tramitação no primeiro grau da Justiça Estadual, apenas 

aproximadamente 15 foram finalizados no mesmo período. Em 2013 essa taxa foi a 91%. 

Ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram naquele ano, apenas 9 

foram baixados no mesmo lapso temporal. 

Na Justiça Federal o quadro atual também é de absoluto caos: No ano de 2010 a taxa 

de congestionamento foi de 77% quando não considerados os executivos fiscais, mas esse 

percentual se eleva para 92% quando inseridas essas ações na base de dados do cálculo.  

Algumas estatísticas apontadas em estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)79 relativamente às execuções fiscais em trâmite perante a Justiça Federal 

permitem aprofundar a análise do problema. 

Apenas cerca de 60% dos processos de execução fiscal na Justiça Federal conseguem 

ultrapassar a fase de citação, o que permite concluir que pouco mais da metade desses 

processos simplesmente não conseguem chegar à fase de formação da relação processual 

                                                 
78 A taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se em conta o total de 

casos novos que ingressaram, os casos  baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período 

base.  
79 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Ipea). Custo Unitário do Processo de Execução 

Fiscal na Justiça Federal. Brasília, DF: Ipea, 2011. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em:15 jun. 2015. 
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válida. Dentro dessa realidade, cerca de um terço das execuções são extintas por prescrição 

ou decadência antes mesmo da localização do devedor.  

A conclusão óbvia é que grande parte da estrutura do Poder Judiciário brasileiro está 

atualmente mobilizada para o atendimento dos processos de execução fiscal e que a maioria 

desses processos não tem qualquer finalidade que não seja atravancar os tribunais. 

 

Tabela 1 – Percentual de processos de execução fiscal: 

 

Como se não bastasse, a solução de tais processos é notoriamente demorada. Cada 

execução fiscal tem duração média de oito anos e dois meses, de acordo com o mesmo estudo 

elaborado pelo IPEA, somente a citação do devedor leva cinco anos para ser realizada e a 

penhora de algum bem, pelo menos mais um ano.  

Isso significa que apenas a localização do patrimônio do devedor para a satisfação 

do crédito público - objetivo final do processo de execução fiscal de natureza tributária - tem 

duração média de seis anos. A inefetividade das execuções fiscais, da forma como 

atualmente inserida em nosso ordenamento jurídico é, portanto, uma realidade inconteste 

razão pela qual a morosidade do Judiciário não será solucionada senão pela revisão da forma 

e dos meios pelos quais a Administração Pública cobra seus devedores. 
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Nem se diga tratar-se de valores provenientes de cobranças que podem ser arbitrárias 

ou excessivas. Em primeiro lugar vale lembrar que a execução fiscal deve necessariamente 

estar lastreada em uma certidão de dívida ativa que, na condição de ato administrativo, goza 

de presunção de legalidade. 

Ademais, tal argumento retórico pode ser confrontado com a simples análise do êxito 

obtido pela defesa dos executados que efetivamente são localizados nas execuções fiscais. 

Apenas 4,4% dos casos os devedores apresentam objeção de pré-executividade, a qual é 

julgada favoravelmente ao devedor em ínfimos 0,3% dos casos.  

Apresentam embargos à execução apenas 6,5% dos devedores, os quais obtêm êxito 

em 1,3% das ações. Assim, considerando-se apenas as ações em que há efetivamente alguma 

defesa do executado, a taxa de sucesso das objeções de pré-executividade é de 7,4%, 

enquanto a dos embargos é de 20,2%80. 

As demais ações simplesmente tramitam pelo Poder Judiciário, tomando-lhe valiosos 

recursos e tempo, sem que atinjam seu objetivo final – trazer aos cofres públicos os valores 

devidos pelos executados. Tal realidade presta-se a demonstrar com bastante clareza a 

completa falência do atual sistema de cobrança judicial dos créditos públicos, que apenas 

deverá piorar nos próximos anos, caso mantida a sistemática atual. 

Não se pode ignorar, ainda, o fato de que, não raro, a baixa (arquivamento) de 

execuções fiscais se dá pela adesão a parcelamentos excepcionais espontaneamente firmados 

pelos contribuintes (isto é, executados) e não pela prestação jurisdicional célere 

propriamente dita. 

Portanto, é bastante baixo o número de execuções fiscais embargadas e, dentre estas, 

é irrisório o percentual de ações que efetivamente conseguem anular – totalmente ou em 

                                                 
80 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Ipea). Custo Unitário do Processo de Execução 

Fiscal na Justiça Federal. Brasília, DF: Ipea, 2011. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em:15 jun. 2015. 
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parte – o débito que é objeto da execução, o que demonstra de forma inequívoca que as 

certidões de dívida ativa que são objeto de execução fiscal, em sua ampla maioria, 

efetivamente estão lastreadas em débitos inquestionavelmente devidos.  

Nessa linha, na esfera federal, a própria Administração Pública, por meio do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), garante ao contribuinte a 

possibilidade de revisão, no âmbito extrajudicial, de lançamentos fiscais que entenda 

indevidos, evitando que execuções fiscais sem liquidez, certeza ou exigibilidade sejam 

propostas.  

Tal órgão, portanto, funciona (ou deveria funcionar) como verdadeiro “filtro”, 

evitando que execuções fiscais lastreadas em débitos fiscais indevidos fossem propostas. 

Lamentavelmente o que se viu por meio da “Operação Zelotes”, comandada pela Polícia 

Federal (PF), é que muitas decisões do CARF estavam contaminadas pela corrupção 

endêmica que assola o país.  

Tal realidade, embora não seja objeto do presente estudo, tem relevância para o que 

aqui se analisa na medida em que a solução adotada pelo Governo Federal para combater 

esse quadro foi alterar os requisitos e a forma de composição do tribunal administrativo, o 

que, na visão de muitos, provocará seu esvaziamento e poderá torná-lo um mero “órgão de 

homologação” das autuações fiscais, tornando-se um “rito de passagem” que antecederá a 

execução fiscal81. 

Caso confirmada tal expectativa, parece evidente que o congestionamento do Poder 

Judiciário em face do excesso de execuções fiscais será ainda maior. 

                                                 
81 AGUIAR, Adriana et al. Reforma do Judiciário não evitou excesso de processos e morosidade. Valor 

Econômico, Especial Reforma do Judiciário, 16 dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/legislacao/3824206/reforma-do-judiciario-nao-evitou-excesso-de-processos-e-

morosidade>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

 

http://www.valor.com.br/legislacao/3824206/reforma-do-judiciario-nao-evitou-excesso-de-processos-e-morosidade
http://www.valor.com.br/legislacao/3824206/reforma-do-judiciario-nao-evitou-excesso-de-processos-e-morosidade
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De modo paradoxal, os mesmos números acima detalhados apontam de forma 

inquestionável que há, literalmente, milhões de execuções fiscais tramitando sem qualquer 

expectativa concreta de que os valores nela cobrados venham a ser de fato recuperados, o 

que demonstra a completa ineficiência do modelo vigente. 

 

4.3 AS EXECUÇÕES FISCAIS COMO NEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

O quadro narrado no tópico anterior demonstra com bastante clareza que urge 

pensar soluções alternativas ao atual modelo de completa judicialização das execuções 

fiscais. 

Com efeito, muito longe de dar guarida ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público tratado na seção 3.2 a judicialização excessiva das cobranças de dívidas 

pública sem qualquer análise sobre a viabilidade de efetivo recebimento do crédito 

perseguido acaba por transformar-se em sua própria negação.  

Incontáveis processos de execução fiscal (cujos créditos supostamente não estão 

sujeitos a qualquer transação) acabam sendo extintos sem que as Fazendas credoras recebam 

aquilo que lhes é devido.  

As palavras do atual advogado geral da União a respeito desse tema não poderiam 

ser mais esclarecedoras. Para Luis Inácio Adams, a antiga discussão sobre a 

indisponibilidade ou não do crédito público “encontra-se muito relativizada pela nossa 

realidade atual. Existe um custo do Estado para manutenção do atual modelo. Esse custo é 

muito alto para a sociedade.” 82 

                                                 
82 ADAMS, Luís Inácio Lucena. A transação no Código Tributário Nacional (CTN) e as novas propostas 

normativas de lei autorizadora. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de 

Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 16. 
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A despeito de as execuções fiscais contarem com ordenamento jurídico próprio, 

elaborado com o claro propósito de tornar seu trâmite mais expedito, o excessivo número 

delas é certamente o “calcanhar de Aquiles” do Poder Judiciário brasileiro.  

O que se afirma nesta quadra é que, para além de um dispositivo constitucional 

meramente formal, a eficiência deve ser tida como paradigma da atuação da Administração 

Pública. Contudo, a forma pela qual estão estruturadas as execuções fiscais nitidamente não 

atende a tal comando.  

Vale lembrar que muito embora o princípio da eficiência tenha sido introduzido no 

texto constitucional por força da Emenda Constitucional nº 1983, essa não é propriamente 

uma exigência nova em nosso ordenamento jurídico. Celso Antônio Bandeira de Mello 

afirma que ele “não parece ser mais do que uma faceta de um princípio mais amplo já 

superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da boa administração”84. 

Nesse mesmo sentido Maurício Antônio Ribeiro Lopes leciona que a eficiência, “ao 

contrário do que são capazes de supor os próceres do Poder Executivo Federal, jamais será 

princípio da Administração Pública, mas sempre terá sido – salvo se deixou de ser em recente 

gestão política – finalidade da mesma Administração Pública.” 85 

Ainda em tal toada, Hely Lopes Meirelles refere-se à eficiência como um dos deveres 

da administração, definindo-a como uma obrigação que impõe que todo agente público 

realize suas atribuições: 

com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 86 

                                                 
83 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. Modifica o regime e 

dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas 

e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
84 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 122. (grifo do autor). 
85LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à reforma administrativa. 1. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1998, p. 108. 
86 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 102. 
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Para Maria Sylvia Zanella di Pietro o princípio da eficiência manifesta-se em dois 

aspectos, podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, 

do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições, para lograr 

os resultados melhores, como também em relação ao modo racional de organizar, estruturar 

e disciplinar a Administração Pública, também com o intuito de alcançar resultados na 

prestação do serviço público87.  

De fato, almeja-se que os serviços públicos sejam realizados de forma a atender 

adequadamente as necessidades da sociedade que contribui, de forma mandatória, para a 

arrecadação das receitas públicas que suportam todos os serviços fornecidos pelo Estado, 

incluindo o poder-dever de dizer o Direito por meio do Poder Judiciário. 

A eficiência, pelo senso comum, aproxima-se da ideia de economia de meios para 

atingimento de um resultado específico. Na seara do Direito Administrativo almeja-se atingir 

os objetivos previamente traçados pelo texto constituinte por meio de uma prestação de 

serviços que seja, tanto quanto possível, simples, impessoal, rápida, econômica e justa.  

No âmbito judicial, o Poder Público deve (ou deveria) sempre procurar a solução que 

melhor atenda a tais diretrizes, buscando o mais efetivo resultado em todos os atos que lhe 

são confiados. No caso das execuções fiscais esse resultado não é outro que não o 

recebimento daquilo que é devido às Fazendas Públicas e que não foi pago tempestivamente 

pelo contribuinte-devedor. 

Ocorre que, como é inevitável concluir diante dos números já apresentados, as 

execuções fiscais, em sua esmagadora maioria, não atingem o fim almejado – recuperar 

créditos devidos à Administração Pública – razão pela qual a manutenção do atual modelo 

apenas terá o condão de aprofundar tal crise, distanciando ainda mais o Poder Público da 

eficiência que dele se espera nesse mister. 

                                                 
87 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2009, p. 334. 
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4.4 AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE COBRANÇA DE 

DÍVIDAS PÚBLICAS: “INCENTIVO” AO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E 

RETROALIMENTAÇÃO DA MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO 

O impacto dos números acima descritos implica reconhecer a inadiável necessidade 

de redução de parte do estoque de execuções fiscais em trâmite perante o Poder Judiciário, 

em especial daquelas que têm poucas perspectivas de ultimarem o efetivo recebimento dos 

valores cobrados. 

Tal medida, conforme se verá a partir da seção 5 deste estudo, pode dar-se a partir da 

desjudicialização de parte dos atos processuais praticados no bojo do processo judicial – e 

portanto, sob a responsabilidade do Poder Judiciário – que poderão ser transferidos à própria 

Administração Pública sem qualquer prejuízo das garantias aos contribuintes previstas no 

texto constitucional. 

Cabe, no presente momento, avaliar os impactos que a desjudicialização de parte dos 

atos de constrição das execuções fiscais teria sobre duas realidades: (i) celeridade dos 

processos judiciais de outras naturezas e (ii) a endêmica inadimplência no recolhimento de 

tributos. 

A hipótese de retirada dos processos de execução do âmbito do Poder Judiciário foi 

analisada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ88, que simulou a diferença de 

eficiência que seria observada no Poder Judiciário se, hipoteticamente, todos estes processos 

de execução fiscal não estivessem em trâmite. 

O resultado de tal exercício é que a taxa de congestionamento, mensurada em 69,9% 

em 2012, cairia para 60,9% sem as execuções fiscais. O percentual de processos baixados 

                                                 
88 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). A execução fiscal no Brasil e o Impacto no Judiciário. 

Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça Departamento de Pesquisas Judiciárias, 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_exec_fiscal_dpj.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2015. 
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também sofreria melhora significativa e viabilizaria que fossem encerrados processos em 

número maior do que aqueles que ingressaram em Juízo. O número de processos em trâmite 

cairia de 92,2 milhões para 63 milhões.  

Tabela 2 – Impacto da execução fiscal nos indicadores de desempenho: 

 

A mesma análise relativa ao ano de 2013, ainda em tal situação teórica, aponta que a 

taxa de congestionamento mensurada em aproximadamente 71% para esse ano cairia para 

61% sem as execuções fiscais, e o número total de ações pendentes de julgamento seria 

reduzido de 95,1 milhões para 63,9 milhões.  

Como visto na seção 3.1, em 2013 a taxa de congestionamento da Justiça Estadual 

aumentou em aproximadamente um ponto percentual em relação ao ano de 2012, incremento 

devido principalmente às execuções fiscais.  

Vale lembrar que esses processos representam aproximadamente 37% do total em 

tramitação na Justiça Estadual, sendo que, de cada 100 processos que ingressaram em 2013 

nesse ramo do Judiciário, 16 eram relativos às execuções fiscais, enquanto que de cada 100 

processos pendentes de baixa no início do período, 45 eram de execuções fiscais. O próprio 

CNJ reconhece que esse último indicador tende a crescer ainda mais para o ano de 2014, já 

que o quantitativo de casos novos de processos de execução fiscal ultrapassou em quase 550 

mil do total de processos baixados nessa classe ao longo do ano de 201389. 

                                                 
89 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). A execução fiscal no Brasil e o Impacto no Judiciário. 

Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça Departamento de Pesquisas Judiciárias, 2011. Disponível em: 
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É relevante notar que ao apresentar números que simularam as execuções fiscais fora 

da esfera judicial o CNJ apenas retirou da base estatística o estoque de tais ações, deixando 

de considerar, portanto, um fator que, a nosso ver, é muito mais importante dentro desse 

hipotético cenário, conforme se explana a seguir.  

Obviamente, ao se diminuir a quantidade de execuções fiscais em trâmite, todos os 

recursos, servidores e magistrados que atualmente dedicam-se exclusivamente a tais feitos 

estariam disponíveis para fazer frente à todas as demandas de outras naturezas, 

especialmente daquelas abordadas na seção 3.3 deste trabalho.  

Em outras palavras, diminuir a litigiosidade do Poder Público no que concerne às 

execuções fiscais teria o efeito imediato de viabilizar que os processos criminais, cíveis, 

previdenciários, de direito de família, falimentares, etc. tivessem mais recursos materiais e 

humanos para sua rápida tramitação. 

Mas não é só isso. Partindo do pressuposto de que esse estoque de dívidas, uma vez 

tendo sua cobrança desjudicializada – ainda que parcialmente – seria mais eficiente, também 

é imprescindível avaliarem-se os impactos que tal medida teria perante o comportamento 

dos contribuintes e, em última análise, sobre a própria credibilidade conferida pelos cidadãos 

ao Estado.  

Ora, na medida em que o não pagamento tempestivo de tributos não é acompanhado 

de ações efetivas por parte do credor para receber aquilo que lhe é devido, parece bastante 

óbvio que a inadimplência tributária passa a ser, para muitos, um comportamento tolerável.  

Essa linha é adotada por Armando Castelar Pinheiro, que aponta como um efeito 

indireto da lentidão da Justiça o encorajamento a que determinados indivíduos judicializem 

                                                 
<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_exec_fiscal_dpj.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2015. 
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algumas questões apenas com propósito protelatório. Afirma ele que algumas demandas 

surgem:  

não para buscar um direito ou impor o respeito a um contrato, mas para impedir 

que isso aconteça ou pelo menos protelar o cumprimento de uma obrigação. Isso 

significa que há um círculo vicioso na morosidade, com um número grande das 

ações que enchem o Judiciário, desta forma contribuindo para a sua lentidão, 

estando lá apenas para explorar a sua morosidade90 

 

 

De acordo com Ana Paula Wedy, os números apontados no presente capítulo revelam 

a ineficiência e a ineficácia do modelo processual da execução fiscal, que mais se presta a 

abarrotar o Poder Judiciário de processos que, em sua grande maioria, serão extintos sem a 

recuperação de ativos, incentivando uma cultura de protelamento e não pagamento de 

tributos no país91. 

Embora este não seja objeto do presente estudo vale lembrar, por oportuno, que a 

livre concorrência exige do Estado uma atuação com a finalidade de garantir a igualdade nas 

condições de competição entre os agentes do mercado92.  

Desta forma, uma execução fiscal ineficiente tem o condão de “incentivar” o 

comportamento de não pagamento contumaz dos tributos.  

Não se pode descartar que a ineficiência do atual sistema de cobrança judicializada 

dos créditos tributários acaba condicionando os contribuintes à prática ao não pagamento de 

tributos. Nessa linha, ao fazer análise pragmática sobre o comportamento dos agentes 

econômicos Thais Nunes de Arruda afirma que: 

A economia é um corpo técnico intimamente relacionado com a teoria da 

evolução, haja vista que conceitos como a maximização de riqueza, a 

concorrência, a racionalidade inconsciente, os custos de investimento, a 

sobrevivência e as funções de equilíbrio encontram paralelos em ambas as teorias. 

Mas ao contrário da teoria da evolução, a teoria econômica lida com 

                                                 
90 PINHEIRO, Armando Castelar. Economia e Justiça: Conceitos e Evidência Empírica. Rio de Janeiro: 

Instituto Futuro Brasil, 2001, p. 09. 
91 WEDY, Ana Paula Martini Tremarin. Proposições alternativas ao processo judicial de execução fiscal. 

Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n.61, ago. 2014. Disponível em: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao061/AnaPaula_Wedy.html>. Acesso em: 12. nov.2014. 
92 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 

1030-1031. 

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao061/AnaPaula_Wedy.html
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comportamentos sociais observáveis, tais como os movimentos de preço, 

tamanho da empresa, os custos de entrada e saída, faltas, os salários, os métodos 

de compensação de funcionários e outros agentes, os investimentos de capital, 

crescimento populacional e da produção industrial93 

 

 

A essas variáveis podemos acrescentar, sem medo de errar, que os custos tributários 

de determinada atividade – e os riscos inerentes ao eventual inadimplemento de tais 

obrigações – certamente também são objeto de análise de todos os contribuintes que atuam 

no mercado. 

O que se afirma, nesta quadra, é que atual realidade das execuções fiscais afeta 

sobremaneira o comportamento dos jurisdicionados, que acabam por desenvolver um 

comportamento de desobediência às regras de recolhimento tempestivo de tributos.  

Vale destacar a lembrança de Ricardo Lobo Torres no sentido de que “o dever de 

pagar tributos surge com a própria noção moderna de cidadania e é coextensivo à ideia de 

Estado de Direito. Tributo é dever fundamental estabelecido pela Constituição [...] é 

correspectivo à liberdade e aos direitos fundamentais”94. 

O Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pelo CNJ com o escopo de 

elaborar uma Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição aponta o efeito 

nefasto do atual modelo vigente de cobrança de dívida ativa: 

 

que sobrecarrega exageradamente o Poder Judiciário e não enseja a 

necessária recuperação de ativos, retroalimentando o sentimento de 

impunidade e incentivando uma cultura de não pagamento de tributos no 

país. 95 

 

                                                 
93 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 

Posner e a crítica de Ronald Dworkin. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-01032012-

085607/en.php>. Acesso em: 2 abr. 2015. 
94 TORRES, Ricardo Lobo. Mutações do Estado Fiscal. In: OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, Marcos Juruena 

Villela (Coords.). Direito Administrativo: Estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio 

de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 312. 
95 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de 

Jurisdição. 2013. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/relatorio_rubens_curado.pdf>. 

Acesso em: 15 jun. 2015. p. 68. 
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Em outras linhas, o cenário de grande ineficácia da execução fiscal inteiramente 

judicializada acaba sendo um fator crucial para o reiterado e disseminado comportamento 

de não pagamento de tributos observado largamente no Brasil, alimentando, de forma cíclica 

e viciosa, que novas execuções fiscais sejam distribuídas com baixíssimas chances de efetiva 

recuperação de ativos. 

Não se pode deixar de destacar que a falência do sistema atual é admitida 

implicitamente pelos Poderes Executivos Federal, Estadual e Municipal, na medida em que 

os Governos aprovam, periodicamente, programas especiais de parcelamento que prestigiam 

os maus pagadores, oferecendo-lhes incentivos (descontos em multas e juros) para 

regularização de suas pendências tributárias. 

É inegável que o principal credor público brasileiro (a União) não confia no sistema 

integralmente judicializado vigente na medida em que instituiu, somente ao longo dos 

últimos 15 anos, nada menos do que cinco programas sucessivos de parcelamentos 

excepcionais, renunciando em todos eles a uma parte dos encargos que seriam devidos caso 

o débito fosse cobrado pela via ordinária da execução fiscal.  

É o que se vê pelas Leis nº 9.964/00 (Programa de Recuperação Fiscal - REFIS)96, nº 

10.684/03 (Parcelamento Especial PAES)97, na MP 303/06 (Parcelamento Excepcional - 

                                                 
96 BRASIL, Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. Institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis e dá outras 

providências, e altera as Leis nos 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9964.htm>. Acesso em: 17 jun. 2015. 
97 BRASIL, Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003. Altera a legislação tributária, dispõe sobre parcelamento de 

débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional 

do Seguro Social e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.684.htm>. Acesso em: 17 jun. 2015. 
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PAEX)98 e, por fim, na Lei nº 11.941/09 (“Refis da Crise”)99 e na Lei nº 12.996/14 (“Refis 

da Copa”)100. 

Obviamente a sucessão de programas de recuperação fiscal que mitigam as 

penalidades existentes para o caso de mora no pagamento tempestivo de tributos cria, para a 

sociedade em geral, uma sensação de impunidade e, para os maus pagadores, a certeza da 

ineficiência do modelo vigente, incentivando a inadimplência e a eternização das dívidas por 

meio de sucessivas adesões a tais parcelamentos. 

Nesse sentido, são vastas as notícias na imprensa apontando que milhares de 

contribuintes que aderiram aos referidos programas foram deles excluídos por falta de 

pagamento. Do estoque total de quase R$ 400 bilhões em débitos das empresas e pessoas 

físicas inscritas nos programas especiais anteriores ao chamado “Refis da Copa”, somente 

R$ 146 bilhões foram quitados ou continuavam sendo regularmente pagos dentro dos 

parcelamentos mês a mês – o equivalente a 37,8% do total – quando esse último 

parcelamento foi disponibilizado aos contribuintes101. 

É importante ressaltar que em todos esses programas de parcelamento, 

indistintamente, concede-se ao contribuinte a possibilidade de reinclusão de débitos que 

estavam parcelados nos programas anteriores e que deixaram de ser pagos.  

                                                 
98 BRASIL, Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006. Dispõe sobre parcelamento de débitos junto à 

Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 

Social nas condições que especifica e altera a legislação tributária federal Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Mpv/303.htm>. Acesso em: 17 jun. 2015 
99 BRASIL, Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Altera a legislação tributária federal relativa ao 

parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que especifica dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11941.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2015. 
100 BRASIL, Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014. Altera as Leis nos 12.715, de 17 de setembro de 2012, 

que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos 

Automotores - INOVAR-AUTO, 12.873, de 24 de outubro de 2013, e 10.233, de 5 de junho de 2001; e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/Lei/L12996.htm>. Acesso em: 17 jun. 2015. 
101 MARTELLO, Alexandro. Mais de 60% das dívidas parceladas pelo governo foram excluídas. G1, 

Economia, 18 ago. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/mais-de-60-das-

dividas-parceladas-pelo-governo-foram-excluidas.html>. Acesso em: 15 mar. 2015. 



55 

 

Embora não se encontrem informações precisas e seguras a esse respeito, não é 

nenhum exagero admitir que há contribuintes que aderiram a tais parcelamentos 

sucessivamente, fazendo a “rolagem” das obrigações tributárias por mais de uma década.  

Não por outro motivo, o montante devido em tributos não pagos por empresas e 

contribuintes inscritos na Dívida Ativa da União (DAU) supera a própria projeção de 

arrecadação do Governo Federal. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

de 2015102, a DAU chegou, em 2013, a R$ 1,273 trilhão. Desse total, apenas 1,8% (R$ 23,4 

bilhões) foi recuperado pelo Executivo. No mesmo ano, a arrecadação de todos os tributos 

federais chegou a R$ 1,13 trilhão, o que significa 11% (R$ 143 bilhões) a menos do que o 

valor devido por contribuintes ao Fisco103. 

Vejamos de forma gráfica: 

 

Figura 2 – Dívida ativa supera arrecadação 

 

 

Essa política de ajuda aos contribuintes inadimplentes é criticada por Marcos Silva 

Moreira Marques, que defende que tais programas: 

                                                 
102 BRASIL. Lei de Diretrizes Orçamentárias (2015). Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015.Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13080-2-janeiro-2015-779925-norma-pl.html. Acesso em 15 

jun. 2015. 
103 Câmara dos Deputados. Dívida ativa supera arrecadação; propostas para agilizar cobrança não andam. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/480908-DIVIDA-ATIVA-

SUPERA-ARRECADACAO;-PROPOSTAS-PARA-AGILIZAR-COBRANCA-NAO-ANDAM.html>. 

Acesso em: 15 abr. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13080-2-janeiro-2015-779925-norma-pl.html
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beneficiam preponderantemente os devedores que não pretendem quitar 

seus débitos. [...] grande parte dos contribuintes que aderem aos 

parcelamentos especiais pagam poucas parcelas e posteriormente são 

excluídos do programa. Como esses indivíduos percebem que 

periodicamente será aprovado esse modelo de parcelamento tributário, 

estabelecem uma “acomodação tributária” para com suas obrigações 

perante o Fisco. Essa permissividade gera um ciclo vicioso de “calote-

perdão-calote”, permitindo uma rolagem inesgotável de um montante alto 

de débitos fiscais, resultando, além da alta inadimplência, custos para o 

poder público para administrar esta dívida.104 

 

 

O resultado, aponta Marcus Lívio Gomes, é que “devedores saldáveis do ponto de 

vista financeiro e de quantias consideráveis continuam se beneficiando” de tal situação, na 

medida em que permanecem com seus processos de execução “escondidos entre os milhares 

fadados ao insucesso”105. 

Difícil discordar de tal argumento quando se observa a taxa de congestionamento das 

execuções fiscais, como já explorado na seção 4.2 deste trabalho. A monstruosa quantidade 

de execuções fiscais em curso no Brasil certamente também pode ser atribuída à nefasta 

cultura de não pagamento de tributos. O inadimplemento contumaz das obrigações 

tributárias é uma realidade que salta aos olhos no país, e não se pode negar que a ineficiência 

do modelo atual de cobrança, totalmente judicializado, não só contribui para esse quadro, 

mas acaba por incentivá-lo fortemente. 

Portanto, muito longe de se tratar de alternativa que poderá colocar em risco a 

segurança jurídica dos contribuintes, a desjudicialização de parte dos atos dos executivos 

fiscais e o consequente ganho de eficiência na recuperação de tais ativos pelas Fazendas 

Públicas importarão em benefícios ao equilíbrio do mercado – na forma de equalização dos 

custos tributários dos contribuintes – e aos cidadãos em geral, não só pelo incremento na 

                                                 
104 MARQUES, Marcos Silva Moreira. Eficiência da arrecadação de impostos e contribuições federais: uma 

abordagem com o uso de fronteiras estocásticas. 2008. 65 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor 

Público) – Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
105 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x execução 

fiscal administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, v. 13, n.º 45, 

p. 86-101, abr./jul. 2009 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 16 Jun. 2015, p. 90. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168
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arrecadação de tributos, como também pela maior agilidade que será conferida ao Poder 

Judiciário para analisar e julgar demandas de outras naturezas. 

 

4.5. CONCLUSÕES DO QUARTO CAPÍTULO 

O modelo legislativo vigente para o processamento das execuções fiscais no Brasil 

está lastreado na completa judicialização de todos os procedimentos inerentes ao 

processamento dessas demandas. Tal realidade foi pensada tendo como base a 

indisponibilidade dos interesses envolvidos em tais demandas e foi estruturada a partir de 

várias prerrogativas e privilégios processuais. 

Dentro dessa realidade, as Fazendas Públicas acabam por judicializar praticamente 

todas as demandas relacionadas ao inadimplemento de seus créditos. Tal medida (as 

estatísticas não deixam qualquer dúvida a esse respeito) redunda na existência de milhões de 

execuções fiscais que muito possivelmente estarão fadadas ao insucesso e que se prestam 

apenas a congestionar o Poder Judiciário. 

O modelo vigente, muito longe de atender aos princípios da eficiência do Estado e 

da indisponibilidade do interesse público, acabam, no mais das vezes, por ser sua própria 

negação, na medida em que inviabiliza que devedores saldáveis do ponto de vista 

patrimonial sejam cobrados com eficiência, privilegiando os maus pagadores e incentivando 

o comportamento disseminado na sociedade de não pagamento de tributos. 
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5. DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

  

5.1 OS NOVOS MECANISMOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS TENDENTES A DIMINUIR O 

TEMPO E A QUANTIDADE DE PROCESSOS ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O problema da morosidade do Judiciário no Brasil, como visto, é notório e histórico. 

Em vista disso, diversas têm sido as medidas adotadas para tentar diminuir não só o estoque 

de ações pendentes de julgamento como também o seu tempo de tramitação. 

Inegável, em relação a esse segundo ponto, que parte da morosidade dos processos 

pode ser atribuída ao tratamento diferenciado oferecido ao Poder Público quando em Juízo, 

conforme já observado na seção 3.2 desta dissertação. 

Os primeiros passos no sentido de desfazer tais previsões tidas como anacrônicas 

surgiram a partir da promulgação da Lei Federal nº 10.259/01106, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais e expressamente proibiu, em seu art. 9º., que houvesse “prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito 

público, inclusive a interposição de recursos”. 

A Lei Federal nº 12.153/09107, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

caminhou no mesmo sentido e estendeu a todos os entes da Federação, nos processos sob 

tramitação nestes órgãos jurisdicionais, a proibição da fixação de prazos diferenciados para 

a prática de atos processuais. 

É pouco. Embora a tendência legislativa seja gradativamente extinguir tal 

tratamento diferenciado, é preciso dar passos adiante, a fim de impedir (ou ao menos limitar) 

                                                 
106 BRASIL, Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001 Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais no âmbito da Justiça Federal. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
107 BRASIL, Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12153.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm
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o avanço do número de demandas envolvendo a Administração Pública que cotidianamente 

são levadas ao Judiciário. 

Destaca-se, nesse sentido, a sistemática dos Recursos Repetitivos, implementada pela 

Lei 11.672/08108 que, na definição de Luiz Fux109, tem como finalidade “uniformizar os 

resultados judiciais para causas idênticas, cumprindo o postulado da isonomia” por meio de 

uma técnica de julgamento que “atende a necessidade de eficácia da decisão sob o enfoque 

transindividual, mercê de imprimir metodologia apta a esvaziar o acervo incalculável dos 

Tribunais Superiores”. 

O impacto de tal medida, a título meramente exemplificativo, pode ser demonstrado 

pelo recente julgado preferido pelo STF em demanda relativa à forma de incidência do 

Imposto de Renda (IR) sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Trata-se do Recurso 

Extraordinário nº 614.406110 que, tendo definido a matéria de forma definitiva, solucionará 

pelo menos 9.232 casos sobrestados nos tribunais de origem sobre esse mesmo tema, 

segundo informação publicada pela imprensa especializada111. 

Especificamente no que se refere às execuções fiscais, destaca-se, no campo 

normativo, a Lei nº 11.941/09112, que extinguiu os créditos tributários de valores inferiores 

a R$ 10.000,00, desde que consolidados antes de 31 de dezembro de 2007 e vencidos há 

                                                 
108 BRASIL, Lei nº 11.672, de 11 de maio de 2008. Acresce o art. 543-C à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil, estabelecendo o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11672.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
109 FUX, Luiz. A desistência recursal e os recursos repetitivos. BDJur, Brasília, DF, 10 fev. 2010. Disponível 

em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27102>. Acesso em 16 dez. 2011. 
110 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 614.406/RS, Pleno, votação por maioria. 

Relator Ministra Rosa Weber. Relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, julgado em 23 out. 2014. Diário 

da Justiça em 27 nov. 2014. 
111 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. Julgamento sobre IR em causa previdenciária 

solucionará 9 mil processos. Notícias do dia 24 out. 2014. Disponível em: 

<http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=17868>. Acesso em: 30 out. 2014. 

112 BRASIL, Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Altera a legislação tributária federal relativa ao 

parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que especifica e dá outras 

providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11941.htm>. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=17868
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mais de cinco anos, bem como autorizou o Advogado Geral da União e os dirigentes 

máximos das empresas públicas federais a realizarem “acordos ou transações, em juízo, para 

terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.  

Tal limite era, anteriormente, de R$ 50.000,00, tendo sido estabelecido pela Lei nº 

9.469/97113 que, a propósito, ia até mais adiante, prevendo inclusive a possibilidade de 

celebração de Termos de Ajustamento de Conduta.  

Nessa mesma linha, a Portaria nº 1.642 de 2010 da Advocacia Geral da União 

(AGU)114 autorizou os procuradores a desistirem de ações judiciais, perante a Justiça do 

Trabalho, em causas com valor igual ou inferior a R$ 10.000,00115. Com a aplicação de tal 

medida, a própria AGU anunciou em seu sítio eletrônico ter dado cabo a 1.208 processos 

entre janeiro e novembro de 2012 apenas no Tribunal Superior do Trabalho (TST)116. 

Esse também é o critério utilizado pela Portaria Conjunta MF/AGU nº 249 de 

2012117, que autorizou expressamente a “Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 

nos casos de execução contra a Fazenda Nacional, a não opor embargos quando o valor 

pleiteado pelo exequente for inferior a R$ 20.000,00”. 

                                                 
113 BRASIL, Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4º da Lei Complementar nº 

73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem, como autores  ou réus, 

entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; 

revoga a Lei nº 8.197, de 27 de junho de 1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências . Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9469.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015.  
114 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, Portaria nº 1.642, de 18 de novembro de 2010. Dispõe sobre a desistência de 

recursos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho e nos Tribunais Regionais do Trabalho, no âmbito da Procuradoria-

Geral Federal. Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/AGU/Diversos/Port_1642_10.html>. 

Acesso em 16 jun. 2015. 
115 O limite atual é de R$ 20.000,00, nos termos da Portaria 583 de 2013. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,  Portaria nº 

582, de 11 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o acompanhamento da execução de ofício das contribuições previdenciárias 

perante a Justiça do Trabalho. Disponível em: 

<http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Faz/Portaria/MF_Port582_13.html>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
116 NOGUEIRA, Barbara. Advocacia-Geral desiste de 1.208 processos no TST entre janeiro e novembro de 2012. AGU, 

Notícias, 13 dez. 2012. Disponível em < http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/222294>. Acesso em: 15 : 

mar. 2015. 
117 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Portaria Conjunta nº 249, de 23 de julho de 2012. Dispõe sobre os limites acerca 

dos quais a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está autorizada a não opor embargos nos casos de execução contra a 

Fazenda Nacional. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/institucional/legislacao/portarias-

interministeriais/2012/portaria-conjunta-no.-249-de-23-de-julho-de-2012>. Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/AGU/Diversos/Port_1642_10.html
http://www.fazenda.gov.br/institucional/legislacao/portarias-interministeriais/2012/portaria-conjunta-no.-249-de-23-de-julho-de-2012
http://www.fazenda.gov.br/institucional/legislacao/portarias-interministeriais/2012/portaria-conjunta-no.-249-de-23-de-julho-de-2012
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Também as execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos profissionais em data 

anterior ao início de vigência do art. 8º, caput, da Lei nº 12.514/11118 devem ser extintas na 

hipótese em que objetivarem a cobrança de anuidades cujos valores sejam inferiores a quatro 

vezes o montante cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.  

Tais limitações de valores, aparentemente, foram decididas sem base em um critério 

técnico acurado. Isso porque o já mencionado estudo conduzido pelo IPEA119 relativamente 

ao custo unitário do trâmite da execução fiscal concluiu que o valor médio em geral dessa 

modalidade de processo é de R$ 22.507,51, número que sobe para R$ 26.303,25 quando o 

exequente é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e cai para R$ 1.540,74 quando é um 

conselho profissional.  

Portanto, com base nesse levantamento é possível afirmar que a Administração 

Pública está obrigada a propor execuções fiscais que, mesmo quando exitosas, não se 

prestarão sequer a custear o valor gasto com o processo. 

Ainda assim, deve-se ter em mente que a utilização de um único e objetivo critério 

(valor envolvido nas ações) para se evitar a judicialização não necessariamente será a medida 

mais eficiente e racional a ser adotada. Afinal, desistir de executar uma dívida de uma pessoa 

física ou jurídica simplesmente em vista do valor envolvido na demanda, sem qualquer 

análise sobre a capacidade de pagamento desse do potencial executado, pode, 

inquestionavelmente, ocasionar que devedores solventes deixem de ser demandados, ao 

passo que dividas em valores maiores (embora contra devedores insolventes), continuem 

sendo distribuídas sem qualquer possibilidade de atingir resultados práticos.   

                                                 
118 BRASIL, Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011. Dá nova redação ao art. 4 º da Lei n º 6.932, de 7 de 

julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente; e trata das contribuições devidas aos 

conselhos profissionais em geral. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12514.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
119 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Ipea). Custo Unitário do Processo de Execução 

Fiscal na Justiça Federal. Brasília, DF: Ipea, 2011. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em:15 jun. 2015. 
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Sob tal perspectiva, pautar unicamente no critério “valor da causa” as execuções 

fiscais que não terão prosseguimento pode aumentar a sensação de impunidade entre os maus 

pagadores abordada no tópico anterior, ensejando o aumento da inadimplência.  

Nessa linha, apontam Rafael Machado e Jean Carlos Dias que “os custos do processo 

são relevantes na análise e iniciativa de ajuizamento da demanda; entretanto, esse não é o 

único fator considerado. A expectativa de reconhecimento da pretensão também é 

decisiva”120. 

Parece-nos mais razoável, por exemplo, o critério adotado pelo artigo 21 da Lei nº 

12.844/13121, que alterou o art. 19, II da Lei nº 10.522/02122 e autorizou a PGFN a não 

recorrer ou mesmo desistir de ações judiciais que envolvem temas pacificados pelo 

Judiciário.  

Tal disposição legal revela um traço marcante dos atores envolvidos nas ações 

judiciais que tenham em um de seus polos a Administração Pública. A despeito de ser 

sobejamente conhecida a existência de uma série de ações em que o STF e/ou o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) posicionaram-se contrariamente ao entendimento da União, foi 

necessária uma alteração legislativa para que os Procuradores da Fazenda Nacional 

deixassem de apresentar recursos relativamente a tais matérias. Isso porque a redação 

original do art. 19, II da Lei 10.522/02 somente autorizava a não apresentação de recurso 

após “ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de 

Estado da Fazenda”. 

                                                 
120 MACHADO, Rafael Bicca; DIAS, Jean Carlos. Análise Econômica do Processo. In: TIMM, Luciano 

Benetti (Org.). Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 392. 
121 BRASIL, Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013. Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra 

de 2011/2012 e dá outras providências Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12844.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
122 BRASIL, Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 

quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.  Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12844.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
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Merece especial reflexão sobre tal realidade a análise que Luis Inácio Adams fez a 

respeito da relutância dos servidores públicos em adotar medidas que, obviamente, 

encontram amparo legal. Para ele, vive-se um “paradigma de insegurança jurídica, para o 

administrador público, inclusive, já que as decisões que ele toma são constantemente 

suscetíveis de impugnação pela própria administração”123. 

O que se conclui é que, muito embora as pontuais alterações processuais 

recentemente aprovadas tenham por objeto a extinção de expedientes tidos como de pouca 

utilizada prática, bem como a mudança de verdadeiros dogmas124 na prática forense, é 

necessário seguir em frente, discutindo-se quais medidas o maior litigante do país, a 

Administração Pública, deve adotar com vistas a contribuir para a diminuição da morosidade 

do Judiciário, notadamente em relação aos executivos fiscais, principal vetor do grande 

estoque de ações pendentes de julgamento.  

 

5.2 A COBRANÇA DE CRÉDITOS PÚBLICOS POR MEIO DE PROTESTO DA CERTIDÕES DA 

DÍVIDA ATIVA.  

Embora, nos termos acima demonstrados, as dívidas consideradas de baixo valor não 

estejam mais afeitas à cobrança pela via judicial, tais valores atualmente vêm sendo cobrados 

de forma extraprocessual (e exitosa), por meio de protesto extrajudicial. Inicialmente tal 

medida encontrou forte resistência jurisprudencial e doutrinária, especialmente ante a falta 

de previsão legal que a contemplasse. A posição bastante enérgica de Hugo de Brito 

Machado a respeito do tema sumariza com propriedade o teor de tais críticas: 

                                                 
123ADAMS, Luís Inácio Lucena. Experiência Brasileira com Arbitragem Administrativa e Perspectivas no 

Direito Tributário. In: FRANCISCO, José Carlos et al. Arbitragem em Geral e em Direito Tributário - Soluções 

Alternativas de Resolução de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2013, p. 120. 
124 O professor Antônio Costa Machado classifica como “assustadora” a possibilidade de fim do efeito 

suspensivo à apelação. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. O fim do efeito suspensivo da apelação? 

Professor Costa Machado, 8 jun. 2010. Disponível em: <http://www.professorcostamachado.com/?p=124>. 

Acesso em: 5 jun. 2015. 
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O protesto de Certidão de Dívida Ativa no caso consubstancia um evidente 

abuso porque absolutamente desnecessário para a propositura da execução 

fiscal. E o que é pior, afronta o entendimento do Poder Judiciário 

manifestado já em decisão do Superior Tribunal de Justiça, como adiante 

se verá. Para demonstrar nossa tese começaremos examinando o conceito 

e a finalidade do protesto, para em seguida examinar seu descabimento em 

se tratando de certidões de dívida ativa, e finalmente examinaremos a 

utilidade que pode ter a citada portaria na luta contra o arbítrio estatal. 125 

 

 

Após severas críticas nessa mesma linha a Lei nº 12.767/12126 inseriu o parágrafo 

único ao art. 1º da Lei nº 9.492/97127, incluindo as certidões de dívida ativa entre os títulos 

protestáveis e colocando uma pá de cal sobre o tema. 

Dentro desse novo contexto e sob o fundamento de que o protesto da CDA alinha-se 

com o II Pacto Republicano do Estado128 por um sistema de justiça mais acessível, ágil e 

efetivo, tal medida foi considerado lícita pelo STJ em julgamento realizado no ano de 2013.  

A relevância de tal caso para o presente estudo está no fato de que, em seu voto 

condutor, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que embora a Lei das 

Execuções Fiscais discipline exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, essa 

realidade não autoriza “a insustentável conclusão de que veda, em caráter permanente, a 

instituição, ou utilização, de mecanismos de cobrança extrajudicial” 129. 

Vale destacar, neste ponto, que o protesto de certidões da dívida ativa teve início em 

outubro de 2010 e, segundo dados do CNJ130, tal medida resultou, nos primeiros três meses, 

                                                 
125 MACHADO, Hugo de Brito. Protesto de certidão de dívida ativa. Revista do Instituto dos Magistrados do 

Ceará, Fortaleza, ano 6, n.º 11, p. 121-157, jan./jun. 2002. Disponível em: 

<http://www.idtl.com.br/artigos/148.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2015. 
126 BRASIL, Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço 

público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço 

público de energia elétrica; e dá outras providências.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
127 BRASIL, Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997. Define competência, regulamenta os serviços 

concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9492.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
128 BRASIL, II Pacto Republicano por um sistema de Justiça mais acessivo, ágil e efetivo, de 13 de abril de 

2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
129 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1.126.515/PR, Segunda Turma, votação 

unânime. Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 03 dez. 2013. Diário da Justiça em 16 dez. 2013.  
130 EUZÉBIO, Gilson Luiz. Decisão do CNJ contribui para a redução do número de execuções fiscais. Conselho 

Nacional de Justiça. Boletim do Magistrado, 16 dez. 2013. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm
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em um índice de recuperação de 25% dos valores protestados. No ano seguinte, a 

Procuradoria Federal encaminhou 3.616 certidões de dívida ativa para protesto, no valor de 

aproximadamente R$ 9,5 milhões. Mais de mil devedores quitaram cerca de R$ 3,1 milhões 

em dívida antes do protesto. Já em 2012, a recuperação de recursos por meio do protesto 

superou os 50%: R$ 17.938.588,37 foram enviados para protesto, R$ 8.408.892,90 foram 

efetivamente protestados e R$ 9.485.714,92 foram pagos, atingindo-se um percentual 

superior a 52% de pagamentos em relação ao total enviado para protesto.  

A eficiência do protesto para a recuperação de dívidas públicas antes da propositura 

da ação de execução fiscal, conforme demonstram os números acima, obviamente impacta 

de maneira direta o número de processos submetidos ao Judiciário, demonstrando que 

existem alternativas viáveis fora do modelo de completa judicialização para a cobrança das 

dívidas públicas. Exatamente nesse sentido, em brilhante tese de doutorado sobre 

desjudicialização, Flávia Pereira Ribeiro aponta que tal fenômeno, no Brasil é “motivado 

pela dificuldade do Estado em corresponder com presteza às demandas judiciais da 

sociedade contemporânea”131. Nessa mesma linha, Paulo César Conrado aponta que “a 

execução fiscal, não é o único meio, em tese, que o ordenamento contempla para satisfação 

do crédito fazendário”132. 

De fato, o quadro atual de congestionamento do Poder Judiciário e a constatação 

inexorável de que grande parte desse problema tem como causa o excessivo número de 

execuções fiscais não autorizam outra conclusão que não seja no sentido de que cabe ao 

Poder Público buscar alternativas à judicialização dessas suas demandas. 

                                                 
<http://www.cnj.jus.br/component/acymailing/archive/view/listid-4-boletim-do-magistrado/mailid-4916-

boletim-do-magistrado?Itemid=1236>. Acesso em: 12 abr. 2014. 
131 RIBEIRO, Flavia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. 287 f. Tese (Doutorado em Direito 

Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-08-16T08:09:57Z-

12806/Publico/Flavia%20Pereira%20Ribeiro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
132 CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. São Paulo: Noeses. 2013, p. 306. 
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5.3 CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM NO CAMPO DOS DIREITOS PÚBLICOS.  

André Ricardo Franco afirma que a conciliação surgiu com a própria civilização 

organizada, tendo tal forma de solução de disputas vigorado na antiguidade entre os 

sumérios, os gregos e, posteriormente, os romanos133. De fato, é intuitivo perceber que os 

conflitos entre pessoas e/ou instituições com interesses culturais, religiosos ou econômicos 

antagônicos tiveram origem com a própria existência da civilização.  

A arbitragem, ainda que não da maneira como hoje difundida, teve sua origem em 

período anterior à organização estatal da forma como hoje a conhecemos. José Augusto 

Delgado aponta que ela era identificada na antiga Grécia como um meio de solução de 

conflitos entre as cidade-Estado. Em Roma o sistema adotado estimulava o iudicium 

privatum-judez (lista de nomes de cidadãos idôneos), aos quais cabia solucionar os litígios 

entre os cidadãos em campo não judicial134. 

Embora não seja o foco principal de análise do presente estudo, entende-se 

necessário, nesse ponto, fazermos uma breve análise das chamadas formas alternativas de 

resolução de conflitos no âmbito da Administração Pública, como modo de demonstrar que 

é necessário, conforme aponta Flavia Pereira Ribeiro, compreender que “a jurisdição que 

tradicionalmente esteve atrelada ao Estado, hoje comporta outras acepções, distanciando-se 

do sentido monopolístico oficial e abrindo-se para outras instâncias”135. 

Nessa linha, João Pedroso, Catarina Trincão e João Paulo Dias ensinam que a noção 

de desjudicialização pressupõe que o Estado assuma uma relação alternativa, complementar 

                                                 
133 FRANCO, André Ricardo. Audiência Preliminar do Rito Ordinário no Direito Processual Civil Brasileiro. 

Porto Alegre: Fabris, 2003. p. 80. 
134DELGADO. José Augusto. A Arbitragem No Brasil – Evolução Histórica e conceitual. Fundação Escola 

Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, 2005. Disponível em: 

<http://www.escolamp.org.br/arquivos/22_05.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2015. p. 3. 
135 RIBEIRO, Flavia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. 287 f. Tese (Doutorado em Direito 

Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-08-16T08:09:57Z-

12806/Publico/Flavia%20Pereira%20Ribeiro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
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e substitutiva entre os meios não judiciais de resolução de litígios e o sistema judicializado 

tradicional, que não será de exclusão, mas pelo contrário, de inclusão, e viabilizará uma 

justiça mais acessível, mais eficiente e mais democrática136. 

Neste ponto é relevante destacar que o arcabouço legislativo e os entendimentos 

doutrinários, desde já, legitimam medidas de redução do enorme volume de ações 

envolvendo a Administração Pública por meio de formas alternativas de solução 

extrajudicial de conflitos, isto é, sem o amparo do Poder Judiciário.  

Essa realidade é reconhecida pelos próprios membros da cúpula da Administração 

Pública Federal. O Advogado Geral da União, Luis Inácio Adams expressamente defendeu 

expressamente tal ideia, afirmando que:  

A administração pública tem também que fazer opções não litigiosas para a 

solução de conflitos [...]. Penso que devemos introduzir a não litigiosidade como 

referencial no relacionamento com o contribuinte. Isso fará com que nós 

consigamos desemperrar muito a máquina do Estado. 137 

 

 

Nessa mesma linha, em recente entrevista à Agência Oficial de notícias do Governo 

Federal, o presidente do STF, Ministro Ricardo Lewandowski, defendeu a necessidade de o 

Poder Judiciário estimular pessoas e empresas a tentar resolver suas disputas por meio da 

negociação antes de recorrer aos tribunais. Segundo o Ministro, 16,5 mil juízes têm, 

atualmente, “quase uma missão impossível”, consistente em ter que julgar cerca de 100 

milhões de processos que tramitam nas várias instâncias da Justiça. Em sua visão, a 

                                                 
136 PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. Percursos da informalização e da 

desjudicialização – por caminhos da reforma da administração da justiça (análise comparada). .Observatório 

Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais. Coimbra, 2001. Disponível em: 

<http://opj.ces.uc.pt/portugues/relatorios/relatorio_6.html >. Acesso em: 1º nov. 2014, p. 13. 
137 ADAMS, Luís Inácio Lucena. Experiência Brasileira com Arbitragem Administrativa e Perspectivas no 

Direito Tributário. In: FRANCISCO, José Carlos et al. Arbitragem em Geral e em Direito Tributário - Soluções 

Alternativas de Resolução de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2013, p. 125.  
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conciliação e a arbitragem “são duas formas de alterar a cultura do litígio, do embate forense, 

para uma cultura de pacificação dos conflitos”138. 

Muito embora não tenha abordado especificamente as demandas envolvendo a 

Administração Pública é forçoso reconhecer que o presidente da Corte Suprema certamente 

não desconhece o fato de que, dessas 100 milhões de ações, cerca de 40 milhões referem-se 

a executivos fiscais, razão pela qual não se pode falar em alterar a “cultura do litígio” sem 

que os principais atores dessa realidade, as Fazendas Públicas, também adotem nova postura 

para a cobrança daquilo que lhes é devido. 

Dito de outra forma, é evidente que alternativas extrajudiciais são imprescindíveis 

para que se possa conferir ao Poder Judiciário a celeridade que dele se espera. Nessa linha, 

inclusive, a lição de Mauro Cappelletti, um dos mais ilustres e notórios processualistas 

contemporâneos: 

Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a 

funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser 

considerada; e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o 

encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito 

importante sobre a forma como opera a lei substantiva.139 

 

 

A importância da análise do quanto disposto no presente tópico fundamenta-se na 

constatação de que quem pode o mais (retirar completamente do controle judicial a solução 

de seus conflitos) por certo poderá fazer o menos (desjudicializar parte dos procedimentos 

das execuções fiscais). 

                                                 
138 RODRIGUES, Alex. Lewandowski defende mais mediação e conciliação para desafogar o Judiciário. 

Agência Brasil, 18 dez. 2014. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-

12/lewandowski-defende-mais-mediacao-e-conciliacao-para-desafogar-o-judiciario>. Acesso em: 5 abr. 2015. 
139 CAPPELLETTI, Mauro. Algunas reflexiones sobre el rol de los estudios procesales en la actualidad. Revista 

de Processo, v. 64. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1991. p. 146. 
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Nesse desse contexto parece inquestionável a posição de Sidnei Beneti, para quem é 

primordial evoluirmos “no sentido do alargamento do uso da arbitragem – a exemplo da 

conciliação e mediação – no tocante à solução de controvérsias de Direito Público” 140. 

Tal possibilidade, inclusive, está prevista nas leis que instituíram a Agência Nacional 

de Energia (Aneel) (Lei nº 9.427/96, art. 3º, V)141 e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

(Lei nº 9.478/97, art. 20)142; na Lei da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) (Lei nº 10.848/04, art. 4º, parágrafo 5º)143 e na Lei da Parceria Público-Privada 

(PPP) (Lei nº 11.079/04, art. 11)144. 

Além disso, a já mencionada Lei Federal nº 10.259/01 (que instituiu os Juizados 

Especiais Federais) autorizou expressamente os representantes judiciais da União, 

autarquias, fundações e empresas públicas federais a “conciliar, transigir ou desistir, nos 

processos da competência dos Juizados Especiais Federais”. 

Essa linha evolutiva no que se refere à conciliação e arbitragem na esfera de direitos 

públicos pode ser observada na parte introdutória da cartilha elabora pela AGU para explicar 

                                                 
140 BENETI, Sidnei. Notas sobre a adequação da arbitragem a questões de Direito Público na atualidade. In: 

SALLES, Carlos Alberto de (Coord.). As Grandes Transformações do Processo Civil Brasileiro – Homenagem 

ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 628.  
141 BRASIL, Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9427cons.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
142 BRASIL, Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 

do Petróleo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm>. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 
143 BRASIL, Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera 

as Leis nos 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 

de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de 

julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.848.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
144 BRASIL, Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
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o funcionamento das Câmaras de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 

(CCAF). 145 

Criadas em 2007 pelo Ato Regimental AGU n° 05/07146 e instituídas pela Portaria 

AGU n° 1.281/07147 as CCAF inicialmente tinham competência para promover, no âmbito 

da Advocacia Geral da União, em sede administrativa, o deslinde de controvérsias jurídicas 

entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por meio de conciliação ou 

arbitragem.  

Em 2008 essa competência foi estendida pela Portaria AGU n° 1.099/08148, abrindo-

se a possibilidade de solução administrativa – pela via exclusiva da conciliação – de 

controvérsias jurídicas entre a Administração Pública Federal e a Administração Pública dos 

Estados e do Distrito Federal  

Já em 2009, a Portaria AGU n° 481/09149 incluiu a possibilidade de conciliação entre 

a Administração Pública Federal e os municípios que fossem capitais de seus estados e 

tivessem mais de 200.000 habitantes. No ano seguinte o Decreto n° 7.392/10150 ampliou a 

                                                 
145 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Cartilha. 

3ª edição. Brasília. 2012. Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/16042687>. Acesso em: 15 

jun. 2015. 
146 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, Ato Regimental nº 7, de 27 de setembro de 2007. Dispõe sobre a 

competência, a estrutura e o funcionamento da Consultoria-Geral da União e as atribuições de seu titular e demais 

dirigentes. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/217568>. Acesso em: 16 jun. 

2015. 
147 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, Portaria nº 1.281, de 27 de setembro de 2007. Dispõe sobre o deslinde, 

em sede administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre órgãos e entidades da Administração Federal, 

no âmbito da Advocacia-Geral da União. Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/9588910>. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 
148 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, Portaria nº 1.099, de 28 de julho de 2008. Dispõe sobre a conciliação, em 

sede administrativa e no âmbito da Advocacia-Geral da União, das controvérsias de natureza jurídica entre a 

Administração Pública Federal e a Administração Pública dos Estados ou do Distrito Federal. Disponível em: 

<www.agu.gov.br/page/download/index/id/555165>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
149 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, Portaria nº 481, de 6 de abril de 2009. Dispõe sobre o deslinde, em sede 

administrativa, de controvérsia de natureza jurídica entre a Administração Pública Federal e a Administração 

Pública dos Estados, do Distrito Federal, e de Municípios que sejam Capital de Estado ou que possuam mais de 

duzentos mil habitantes, por meio de conciliação, no âmbito da Advocacia-Geral da União. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/82296>. Acesso: em 16 jun. 2015.  
150 BRASIL, Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Advocacia-Geral da União, aprova o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão da Procuradoria-Geral Federal e remaneja cargos em comissão para a Advocacia-Geral da 

União e para a Procuradoria-Geral Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Decreto/D7392.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/16042687
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competência das CCAF, prevendo a possibilidade de solução de conflitos já judicializados e 

de controvérsias administrativas, por meio de conciliação, entre entes e órgãos da 

Administração Pública Federal, bem como entre esses e a Administração Pública dos 

Estados, do Distrito Federal e de todos os municípios, independentemente de número de 

habitantes. 

Ainda que evoluindo gradativamente é relevante destacar que a competência das 

CCAF jamais foi expandida a ponto de viabilizar que o “cidadão comum” ou mesmo que os 

atores da iniciativa privada buscassem uma solução consensual para suas demandas perante 

os entes estatais. Tal realidade denota, a nosso ver, verdadeiro desinteresse institucional da 

Administração Pública em buscar a efetiva redução de sua litigiosidade. 

Vale mencionar que o já mencionado II Pacto Republicano de Estado “por um 

sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo”, celebrado em 13 de abril de 2009 pelos 

chefes dos três poderes da União, tinha como um de seus pilares “fortalecer a mediação e a 

conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, voltados à 

maior pacificação social e menor judicialização”, bem como “ampliar a edição de súmulas 

administrativas e a constituição de Câmaras de Conciliação”151.  

Obviamente tais objetivos não estão sendo perseguidos de forma eficiente pelos 

agentes políticos que firmaram tal compromisso. Resultado de tal realidade é que as Câmaras 

de Conciliação da Administração Federal contam atualmente com apenas 2 diretores, 2 

coordenadores, 8 advogados, 7 estagiários, além de 13 servidores administrativos152.  

O que se conclui é que tais medidas ainda são muito limitadas e incipientes no âmbito 

da Administração Pública. Há várias razões para que o Poder Público ainda relute em 

                                                 
151 BRASIL, II Pacto Republicano por um sistema de Justiça mais acessivo, ágil e efetivo, de 13 de abril de 2009. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
152CÂMARA de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Advocacia-Geral da União, 19 

nov. 2011. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=170561&id_site =1104>. Acesso em: 

16 jun. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm
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resolver suas demandas de forma extrajudicial. José Carlos Francisco aponta que tal 

realidade decorre de “uma tendência compulsiva à judicialização de conflitos”153. Assim, é 

inexorável que uma Justiça célere dependerá de medidas mais abrangentes que tenham como 

objetivo racionalizar a desenfreada litigiosidade encontrada na Administração Pública, 

proporcionando, por consequência lógica, um Poder Judiciário efetivamente mais ágil e 

eficaz. 

Não se desconhecem, por óbvio, importantes vozes em sentido contrário à adoção da 

arbitragem no campo dos direitos públicos, especialmente no que concerne às questões 

relacionadas à matéria tributária. Hugo de Brito Machado lidera tal linha de entendimento 

ao expor que:  

A arbitragem não se mostra adequada para a solução de conflitos na relação 

tributária. Embora se possa considerar que o direito do contribuinte, de somente 

ser compelido a pagar o tributo legalmente devido, é um direito disponível e de 

natureza patrimonial, não se pode esquecer que o direito da Fazenda de arrecadar 

o tributo é um direito indisponível, pelo menos quando como tal se considere o 

direito do qual o agente estatal não pode abrir mão, a não ser em condições 

excepcionais e pela forma especialmente para esse fim estabelecida. 154 

 

 

Tal análise é especialmente relevante diante da recente aprovação da Lei nº 

13.140/15155 que alterou substancialmente as formas de resolução extrajudicial de conflitos 

no Brasil inclusive no âmbito do Poder Público. 

Embora seja absolutamente inviável apontar os efeitos de tal Lei sobre o ambiente 

jurídico, posto que sua aprovação ocorreu poucos dias antes da conclusão do presente 

                                                 
153 FRANCISCO, José Carlos et al (Orgs.). Arbitragem em Geral e em Direito Tributário – Soluções 

Alternativas de Resolução de Conflitos. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p. 20. 
154 MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In: GUIMARÃES, Vasco 

Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes [orgs.]. Transação e arbitragem no âmbito tributário. 

Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 130. 
155 BRASIL, Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de 

solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a 

Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º 

da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13140.htm.>: Acesso em 20 ago. 2015. 
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trabalho, é relevante notar que na visão do procurador geral adjunto da Fazenda Nacional 

todas as novidades de tal diploma legal são inaplicáveis em relação às execuções fiscais156. 

Parece-nos mais adequado, contudo, o posicionamento de José Carlos Francisco que, 

antes mesmo da promulgação da nova lei de arbitragem já defendia que “a possibilidade de 

litígios serem resolvidos por acordos, transações e demais modos de composição previstos 

em lei, mesmo envolvendo temas de direito público”157.  

Não é outro o entendimento de Luis Inácio Adams, para quem, “a rigor, já dispomos 

do instrumental necessário para a realização de processos de arbitragem e transação”158 no 

âmbito dos direitos públicos. De toda sorte, a prevalecer a orientação no sentido de que as 

execuções fiscais não podem ser objeto de composição, é inevitável a conclusão no sentido 

de que tais processos continuarão a tramitar da forma (absolutamente ineficiente) que hoje 

se observa, o que torna imprescindível que se repense a conveniência de judicialização de 

todos os atos processuais necessários ao regular trâmite de tais processos. 

Em apertada síntese, embora não se advogue por uma cobrança de dívidas públicas 

totalmente alijada do controle do Poder Judiciário, o que se verá no capítulo seguinte é a 

forma por meio da qual seria possível retirar da esfera jurisdicional ao menos parte dos 

procedimentos relacionados às execuções públicas. 

 

5.4. CONCLUSÕES DO QUINTO CAPÍTULO 

A desjudicialização das demandas envolvendo a Administração Pública, muito 

embora já seja uma realidade que pode ser observada em diversos dispositivos legais, ainda 
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BACELO, Joice. Contribuinte e Receita não podem resolver conflitos por mediação. Valor Econômico, 

Legislação & Tributos, 8 jul. 2015. Disponível em: 
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157 FRANCISCO, José Carlos et al (Orgs.). Arbitragem em Geral e em Direito Tributário – Soluções 

Alternativas de Resolução de Conflitos. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p. 20. 
158 ADAMS, Luís Inácio Lucena. Experiência Brasileira com Arbitragem Administrativa e Perspectivas no Direito 

Tributário. In: FRANCISCO, José Carlos et al. Arbitragem em Geral e em Direito Tributário - Soluções Alternativas de 

Resolução de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2013. p. 124 
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é muito tímida, razão pela qual as iniciativas implementadas até hoje ainda não tiverem o 

condão de contribuir de forma mais efetiva para o combate à morosidade do Judiciário.  

É necessário que os instrumentos existentes sejam aprofundados, sem prejuízo de se 

estabelecerem novas formas de desjudicialização de tais demandas. De toda forma, tais 

medidas prestam-se a demonstrar a viabilidade de que parte dos procedimentos relacionados 

às execuções fiscais seja retirado da esfera de controle do Poder Judiciário que, afinal, não 

tem o monopólio para a resolução de todos os conflitos envolvendo a Administração Pública. 
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6. A DESJUDICILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL (OU DE PARTE DE SEUS 

ATOS PROCESSUAIS). 

 

6.1. A DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO EM OUTROS PAÍSES LATINOS. 

A retirada de alguns dos atos processuais da esfera de controle do Poder Judiciário já 

é o modelo adotado, em maior ou menor proporção, nos países europeus. Conforme aponta 

José Lebre de Freitas, “não há uniformidade na eleição de meios de simplificar e agilizar o 

procedimento de cumprimento forçado das sentenças entre os países europeus. Há, porém, a 

preocupação comum de reduzir, quando possível, a sua judicialização.”159 

Nessa mesma linha Álvaro Pérez Ragone aponta que o modelo de execução 

desjudicializado (ou descentralizado) tem forte aplicação no continente europeu e que tal 

medida se opera: 

por la figura del agente/oficial/secretario de ejecución, que es un funcionario 

especializado autorizado por el Estado para hacer cumplir los títulos ejecutivos 

que puede i) ejercer libremente la profesión (normalmente con altos estándares 

y requisitos en su formación académico-profesional) –como en el caso de 

Bélgica, Hungría, Holanda, Francia, Reino Unido– (cuyos costos se traducen en 

aranceles (tarifados), combinados o no con honorarios (libre y adicionalmente 

pactados), o puede ii) desempeñarse en el organigrama de la oficina judicial, no 

necesariamente con previa formación académico-profesional, como ocurre en 

Finlandia, respecto de ciertos oficiales en el Reino Unido, y parcialmente en 

Italia (donde el arancel, tarifa o tasa por el desempeño del funcionario o el 

procedimiento instado, se combina con la relación de dependencia en sueldo del 

funcionario público)160. 

 

 

Nessa linha, vale nos debruçarmos sobre o funcionamento da execução 

desdjudicializada em Portugal. Conforme aponta Samy Garson, os lusitanos têm a figura do 

agente de execução (solicitador) que mesmo que sob controle judicial a posteriori, tem 

                                                 
159FREITAS, José Lebre de. A ação executiva depois da reforma. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 27-28. 
160 RAGONE, Álvaro Pérez. El modelo orgánico de la ejecución civil desjudicializada desde el punto de vista 

del Derecho comparado. Mitos y realidades de la desjudicialización. Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, n.º XXXVIII, 2012., p. 395. Disponível em: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512012000100010>. Acesso em: 16 jun. 

2015. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512012000100010
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efetivamente competência para a realização de todas as diligências do processo de execução, 

nelas se incluindo citações, notificações, publicações, atos de penhora, venda e 

pagamento161. José Lebre de Freitas esclarece que:  

tal como o huissier francês, o solicitador de execução é um misto de profissional 

liberal e funcionário público, cujo estatuto de auxiliar da justiça implica a 

detenção de poderes de autoridade no processo executivo. A sua existência, sem 

retirar a natureza jurisdicional do processo executivo, implica a sua larga 

desjudicialização (entendida como menor intervenção do juiz nos actos 

processuais) e também a diminuição dos actos praticados pela secretaria. Não 

impede a responsabilidade do Estado pelos actos ilícitos que o solicitador de 

execução pratique no exercício da função, nos termos gerais da responsabilidade 

do Estado pelos actos dos seus funcionários e agentes162. 

 

 

Analisando a reforma promovida no Direito português com a introdução do agente 

de execução, Miguel Teixeira de Sousa aponta que “a competência para a prática das 

diligências relativas ao processo de execução pertence, em regra, ao agente de execução, 

que, no entanto, actua sempre sob o controlo do juiz de execução”, motivo pelo qual a 

competência do juiz de execução para a prática de diligências no processo de execução deve 

ser considerada residual, perante a competência do agente de execução e, 

“independentemente do poder geral de controle do processo que incumbe a esse juiz, aquela 

competência requer uma disposição legal específica que a preveja.”. Conclui o jurista 

português no sentido de que “enquanto o agente de execução executa mas não decide, o juiz 

de execução decide mas não executa”, atuando, por conseguinte, de forma separada, “mas 

com funções complementares”163.  

Sobre o modelo adotado no direito lusitano assevera Humberto Theodoro Júnior que: 

Não cabe ao moderno juiz português, em regra, ordenar a penhora, a venda ou o 

pagamento, ou extinguir a instância executiva. Tais atos, sem embargo de 

eminentemente executivos “passaram a caber ao agente de execução (art. 808, n. 

1 e 6)”. É a um profissional liberal, ou a um funcionário judicial (oficial de 

                                                 
161 GARSON, Samy. A viabilidade da desjudicialização do processo de execução. In: CARVALHO, Milton 

Paulo de (Org.). Direito Processual Civil. V. 1. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 523. 
162 FREITAS, José Lebre de. A ação executiva depois da reforma. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 26-27. 
163 SOUSA, Miguel Teixeira de. A reforma da acção executiva. Lisboa: Lex, 2004, p. 27-28.  
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justiça) que a lei lusitana atribui o desempenho de um conjunto de tarefas, 

exercidas em nome do tribunal.164 

 

 

Em suma, o legislador português entendeu que alguns atos executivos não 

necessariamente têm de ser promovidos pelo Poder Judiciário, podendo ficar a cargo de 

cartórios extrajudiciais (secretarias de execução), que dão movimento aos atos de constrição 

patrimonial, ficando a oposição do devedor, esta sim, a cargo de exame do Judiciário. 

Conforme leciona Andrei Pitten Velloso, a realidade é que a execução fiscal em 

Portugal é essencialmente administrativa, visto que se processa fundamentalmente sob a 

direção do “órgão da execução fiscal”, entendido como: 

o “serviço periférico local da administração tributária onde deva legalmente 

correr a execução ou, quando esta deva correr nos tribunais comuns, o tribunal 

competente” (art. art. 149º). Excetuadas as hipóteses de execução a cargo do 

Ministério Público, é o órgão da execução fiscal que instaura a execução, ordena 

a citação do executado, decide sobre a dispensa de garantia da execução (art. 170º, 

1), declara de ofício a prescrição (art. 175º), constitui hipoteca legal ou penhor 

(art. 195º, 1), decide sobre os pleitos de parcelamento do débito (art. 197º, 1), 

etc., e, por fim, declara extinta a execução (art. 269º)165. 

 

 

Na nova execução vigente no Direito português o credor, com base no disposto no 

artigo 727 do Código de Processo Civil reformado166, pode “requerer que a penhora seja 

efetuada sem a citação prévia do executado, desde que alegue factos que justifiquem o receio 

de perda da garantia patrimonial do seu crédito e ofereça de imediato os meios de prova”. 

Efetuada a penhora e devidamente citado, o devedor tem prazo de 20 (vinte) dias para pagar 

o débito ou apresentar eventual oposição, que é admitida na legislação portuguesa sob duas 

formas distintas, a saber: por meio de ação declaratória, em conformidade com o artigo 813, 

                                                 
164 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo Civil Reformado. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 24. 
165 VELLOSO, Andrei Pitten. Execução Fiscal Administrativa. Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, 

Campo Grande, v. 1, n. 2, p. 33-54, 2009. Disponível em: 

<http://revistasystemas.com.br/index.php/systemas/article/view/20/15>. Acesso em: 9 jun. 2015, p. 34.  
166 PORTUGAL. Código de Processo Civil. Lei nº 41 de 26 de Junho de 2013. Disponível em: 

<http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/consolidacao-processo/codigo-processo-

civil/downloadFile/file/CODIGO_PROCESSO_CIVIL_VF.pdf?nocache=1286970369.12>. Acesso em: 15 

jun. 2015. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/consolidacao-processo/codigo-processo-civil/downloadFile/file/CODIGO_PROCESSO_CIVIL_VF.pdf?nocache=1286970369.12
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/consolidacao-processo/codigo-processo-civil/downloadFile/file/CODIGO_PROCESSO_CIVIL_VF.pdf?nocache=1286970369.12
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n.º 1, do Código, a ser interposta no prazo acima mencionado, ou via simples requerimento 

nos próprios autos do procedimento executivo, em conformidade com os artigos 809, 1, e 

848, 2, do mesmo Código.  

Nesta última forma, o devedor pode defender-se alegando vícios cuja demonstração 

não demanda a arguição de fatos novos nem a produção de provas, assemelhando-se à 

objeção (ou exceção) de pré-executividade do Direito brasileiro.  

Tal como ocorre no Brasil com as execuções já previamente garantidas por penhora, 

permite-se ao executado português requerer a concessão de efeito suspensivo ao 

procedimento executivo. Ainda assim, uma vez que a citação e a penhora são processadas 

no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário português praticar apenas atos 

estritamente decisórios concernentes a aspectos fundamentais da execução fiscal. Os demais 

são de competência do órgão administrativo responsável pelo trâmite regular da execução 

fiscal. 

A reforma processual portuguesa, é bom que se diga, foi implementada há mais de 

dez anos, sendo evidente, portanto, que depois de uma década já seria possível analisar os 

resultados práticos de tal medida. Sobre esse ponto vale destacar a feroz crítica de José Maria 

Gonçalves Sampaio acerca das alterações promovidas no processo de execução judicial 

português: 

Pese embora a grande expectativa gerada com a entrada em vigor da Reforma da 

acção executiva, logo desde o início constatou-se que ela tem correspondido a um 

rotundo fracasso, gerando conflitos e desentendimentos entre os diversos 

operadores judiciários envolvidos e, mais grave ainda, não só não tem permitido 

que os credores obtenham, de forma eficaz e célere, o ressarcimento integral dos 

seus créditos, como também não tem garantido, de forma adequada, os direitos 

do devedor, sendo de registrar, quanto a este, uma acentuada diminuição das 

garantias de defesa, quer pela limitação dos poderes do juiz de execução que 

foram transferidos para um profissional liberal (agente de execução), quer pela 

suspensão de intervenções liminares do tribunal, tanto em sede de citação do 

executado como em sede da matéria de penhora167. 

 

                                                 
167 SAMPAIO, José Maria Gonçalves. A acção executiva e a problemática das execuções injustas. 2. ed. 

Coimbra: Almedina, 2008 p. 9. 
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O aparente fracasso da reforma processual lusitana no que tange ao combate à 

morosidade do processo executivo deve-se, na visão de Armando Quintão Bello de Oliveira 

Júnior ao fato de que uma mudança desse quilate deveria vir acompanhada do necessário 

“aparato técnico/burocrático que sustente a nova lei. O que parece não ter ocorrido em 

Portugal.”168 

Na mesma linha de desjudicialização de alguns atos da execução a França utiliza-se 

do já mencionado huissier de justice, que, por ser considerado efetivamente um auxiliar da 

justiça, deve pautar os seus atos nos estritos limites do permissivo legal, atuando na 

efetivação da execução forçada e nas apreensões de bens. Na explicação João Pedroso, 

Catarina Trincão e João Paulo Dias: 

os huissiers de justice consideram-se profissionais liberais responsáveis, estando 

sujeitos ao segredo profissional. São nomeados e fiscalizados pelo Ministério da 

Justiça e têm um número e zona geográfica de acção previamente estipulados. A 

sua formação é idêntica à dos restantes juristas, diferenciando-se na formação 

especializada que adquirem para aceder à profissão em direito executivo. Os actos 

praticados estão regulamentos e sujeitos a uma tarifa fixa. Em função dos 

montantes que conseguiu recuperar, o huissier recebe igualmente um montante 

proporcional regressivo. O pagamento é assegurado pela parte que perde o 

processo quando é condenada, ou pelo credor. Assim, a sua actuação é gratuita 

para o Estado.169 

 

 

No modelo argentino, aponta Arnaldo Sampaio Godoy, o processo de execução fiscal 

está dividido em duas fases: administrativa e judicial, sendo certo que na fase administrativa 

é facultado aos agentes fiscais realizar penhora, e citação, podendo adotar medidas 

cautelares, assim como requerer ordem de busca e apreensão ao Poder Judiciário170. 

                                                 
168 OLIVEIRA JÚNIOR, Armando Quintão Bello. A Tutela Executiva Reformada e a Defesa do Devedor: a 

ação autônoma prejudicial e seus efeitos na execução não embargada. E-civitas, Belo Horizonte, v. 2, n.º 1, p. 

1-34, 2009. Disponível em: <http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg/article/view/34>. Acesso em: 9 jun. 

2015. 

169 PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. Percursos da informalização e da 

desjudicialização – por caminhos da reforma da administração da justiça (análise comparada). Observatório 

Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais. Coimbra, 2001. Disponível em: 

<http://opj.ces.uc.pt/portugues/relatorios/relatorio_6.html >. Acesso em: 1º nov. 2014, p. 359-360 
170 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução no direito comparado e o novo modelo de execução 

fiscal para o Brasil. In: SANTOS, Herta Rani Teles (Org.). Execução fiscal: um tema atual sob diferentes 

olhares: Homenagem ao jurista Leon Frejda Szklarowsky. Brasília, DF: Consulex, 2011, p. 77-86. 



80 

 

Também na Espanha o processo de execução fiscal é realizado em duas fases. A Ley 

General Tributaria de 2003171 estabelece dois períodos de arrecadação tributária, o 

voluntário e o executivo. No primeiro o contribuinte deve recolher voluntária e 

tempestivamente o tributo. Transcorrido in albis o prazo para o pagamento do tributo, inicia-

se o período executivo, em que a Administração Tributária dá partida ao denominado 

procedimiento de apremio (art. 161.3), em que pode investir diretamente contra o patrimônio 

dos contribuintes.  

Ainda no que se refere à Espanha cabe assinalar, conforme aponta Andrei Pitten 

Velloso, que a execução fiscal administrativa está longe de ser novidade naquele país. Tal 

previsão já constava na Ley General Tributaria de 1963, promulgada durante a ditadura de 

Francisco Franco, muito antes, portanto, da transição do sistema político do Reino da 

Espanha a uma democracia parlamentar172. 

Guardadas as peculiaridades de cada um dos sistemas jurídicos, inclusive no que se 

refere à forma de organização do Estado, o que se propõe é que o Brasil passe a adotar 

também um modelo híbrido, por meio do qual parte dos atos relacionados às execuções 

fiscais, especialmente a citação e a penhora de bens, seja efetuada pela própria Fazenda 

credora.  

 

6.2. O DOGMA DA JUDICIALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS 

Partindo da realidade abordada nos capítulos anteriores é legítimo concluir que 

qualquer nova reforma no direito processual brasileiro, isoladamente, não terá o condão de 

resolver a morosidade do Judiciário, exceto se vier acompanhada de medidas que, muito 

                                                 
171 ESPANHA. Ley General Tributaria. Lei 58 de 17 de dezembro de 2013.  Disponível em: 

<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
172 VELLOSO, Andrei Pitten. Execução Fiscal Administrativa. Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, 

Campo Grande, v. 1, n. 2, p. 33-54, 2009. Disponível em: 

<http://revistasystemas.com.br/index.php/systemas/article/view/20/15>. Acesso em: 9 jun. 2015, p. 35.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
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além do campo meramente processual, tenham como objetivo reduzir o volume de demandas 

envolvendo a Administração Pública. Sem prejuízo de tal conclusão, as estatísticas 

apontadas ao longo do presente estudo demonstram que merece especial atenção a 

quantidade de execuções fiscais em curso no país com baixíssima eficiência, assim entendida 

a efetiva recuperação dos créditos que são objeto de tais processos. 

É importante ressaltar que a desjudicialização das execuções fiscais não é um assunto 

novo na doutrina brasileira. Conforme aponta Francisco de Barros Silva Neto, no ano de 

1978 os professores Geraldo Ataliba, Gilberto de Ulhôa Canto e Gustavo Miguez de Mello 

elaboraram um anteprojeto de lei sobre contencioso administrativo fiscal da União173. 

Na visão de João Pedroso, Catarina Trincão e João Paulo Dias, a possibilidade de 

desjudicialização trará mudanças positivas na administração da justiça na medida em que o 

pluralismo de meios não judiciais na resolução de litígios poderá tornar a justiça mais 

acessível, mais eficiente e mais democrática174. 

Para Luis Inácio Adams, os benefícios para o Poder Público ao desjudicializar a 

cobrança de créditos públicos seriam imediatos:  

Para a Fazenda Nacional, a vantagem desses meios alternativos é representada 

pela realização imediata de créditos tributários, sem os cursos do processo 

judicial, o que, sem dúvida, vem ao encontro do interesse público. Ademais, a 

adoção de meios alternativos, a médio prazo, desafogará as instâncias 

administrativas de julgamento e o próprio Poder Judiciário175. 

 

 

De fato, insta reconhecer que o atual quadro de paralisia crônica dos processos 

executivos judiciais impõe sejam pensadas alternativas ao modelo atual, havendo, inclusive, 

                                                 
173 SILVA NETO, Francisco de Barros e. A execução fiscal administrativa e o devido processo legal. Revista 

de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 35, n.º 187, set. 2010, p. 279. 
174 PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. Percursos da informalização e da 

desjudicialização – por caminhos da reforma da administração da justiça (análise comparada). Observatório 

Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais. Coimbra, 2001. Disponível em: 

<http://opj.ces.uc.pt/portugues/relatorios/relatorio_6.html >. Acesso em: 1º nov. 2014, p. 13. 
175ADAMS, Luís Inácio Lucena. A transação no Código Tributário Nacional (CTN) e as novas propostas 

normativas de lei autorizadora. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de 

Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 15-42. 
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quem defenda que a execução fiscal deva ser totalmente alijada dos domínios do Poder 

Judiciário.  

Trata-se da chamada “execução fiscal administrativa”, que teria por pressuposto 

transferir todos os atos executivos para o órgão da Fazenda responsável pela cobrança da 

dívida. Humberto Gomes de Barros defende tal ideia ao afirmar que:  

Não faz sentido demitir o administrador de sua competência expropriatória para 

que o juiz (também agente estatal) execute o ato administrativo. Por outro lado, 

a atividade judicial, naturalmente lenta e dispendiosa, deveria reservar-se para 

questões mais complexas. A jurisdicionalização da cobrança dos créditos estatais 

transforma a Justiça brasileira em imenso depósito, onde os “processos de 

execução fiscal” acumulam-se, paralisados, sem qualquer solução. (...). A 

modernização do Poder Judiciário, acredito, dará um passo decisivo quando a 

cobrança dos créditos estatais deixar de ser um encargo do Poder Judiciário, 

deslocando-se para a Administração, onde ganhará agilidade e rendimento 

econômico. Quando isso ocorrer – estou certo –, o Poder Judiciário respirará 

aliviado. Em paralelo, será reduzido o número de devedores contumazes.176 

 

 

A possibilidade de uma “execução fiscal administrativa” foi objeto de fervorosa 

defesa por parte de Leon Frejda Szklarowsky, que sugeriu que ao Fisco fosse aberta a 

possibilidade de optar entre a execução dos créditos públicos nos moldes da atual Lei de 

Execução Fiscal ou por meio da realização de atos de penhora e avaliação por órgão 

subordinado à Fazenda Pública credora e, portanto, desvinculado do Poder Judiciário177. 

Conforme se verá no tópico seguinte, houve diversos projetos de lei que abordaram 

tal tema, sendo certo que nenhum deles prosperou até hoje. A profusão de propostas nessa 

linha demonstra, a nosso ver, que é evidente a crise de efetividade das execuções fiscais 

inteiramente judicializadas. 

Para Marcus Lívio Gomes, a falta de condições políticas para o avanço de tais 

alterações legislativas decorre da grande resistência dos principais atores da cena jurídica 

                                                 
176 BARROS, Humberto Gomes de. Execução fiscal administrativa. Revista CEJ, Brasília, DF, ano XI, n.º 

39, p 4-9, out./dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/941>. Acesso em: 16 jun. 2015, p. 8. 
177 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Cobrança administrativa do crédito da Fazenda Pública. Revista CEJ, 

Brasília, DF, n.º 13, p. 59-72, jan./abr. 2001. Disponível em: 

<https://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/376>. Acesso em: 15 jun. 2015, p. 63. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/941
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nacional (procuradores da fazenda, juízes e advogados) em aceitar um novo modelo para as 

execuções fiscais178, afastando-as, ainda que em parte, do âmbito de atuação do Poder 

Judiciário.  

A crítica não parece imotivada. Nessa linha, em 2010 a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) divulgou um manifesto alertando para os riscos de aprovação dos textos em 

discussão no Congresso Nacional. Segundo a entidade, as propostas acabariam com o direito 

de defesa do contribuinte incluído na dívida ativa na medida em que iriam retirar “o escudo 

protetor existente entre o cidadão e o Fisco, que é a Justiça”179. 

É preciso reconhecer que a cobrança judicializada dos débitos do Poder Público está 

fortemente arraigada em nossa cultura e em nosso ordenamento jurídico. Como já visto, as 

normas que disciplinam a cobrança de débitos devidos ao Poder Público remontam ao Brasil 

colonial180 e a existência de um sistema próprio de execução dos créditos das Fazendas 

Públicas por meio exclusivamente do Poder Judiciário existe há quase 80 (oitenta) anos, com 

a promulgação do Decreto-Lei nº 960/38, conforme já detalhado na seção 4.1 do presente 

estudo.  

Além disso, parece correto afirmar que a garantia constitucional da inafastabilidade 

do Judiciário não autoriza que o controle sobre as cobranças das dívidas públicas seja 

totalmente alijado do controle jurisdicional. A completa desjudicialização da execução 

fiscal, como dito, não soa ser a medida mais adequada, uma vez que deve ser preservada, 

ainda que de forma residual, a possibilidade de o contribuinte-devedor discutir judicialmente 

                                                 
178 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x execução 

fiscal administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, v. 13, n.º 45, 

p. 86-101, abr./jul. 2009 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 16 Jun. 2015, p. 89. 
179 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB cria comissão para debater projetos de lei sobre 

execução fiscal. OAB Conselho Federal, 9 mar. 2010. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/util/print/19228?print=Noticia>. Acesso em: 1º mar. 2015. 
180 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A Lei de Execução Fiscal: O Contencioso Administrativo e a Penhora 

Administrativa. Revista da Procuradoria Geral do INSS, Brasília, v. 4, n.1, p. 7-42, abr./jun. 1997. Disponível 

em: < http://www.ieprev.com.br/arq/REV_4197.pdf >. Acesso em: 16 de jun. de 2015, p. 7-8. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168
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a exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa. O controle judicial sobre os atos 

administrativos é um imperativo constitucional que não pode e não deve ser afastado sob a 

justificativa de se combater a morosidade do Judiciário. 

De toda forma, inquestionável a linha argumentativa de Flavia Pereira Ribeiro em 

defesa da desjudicialização da execução civil. Em sua visão é “necessário revisitar conceitos, 

padrões, dogmas, para que se possa atender às necessidades específicas da nova realidade 

social”181. 

Na mesma linha do quanto aqui proposto, Antônio Souza Prudente leciona que é 

viável a transferência de parte dos atos de execução dos débitos públicos para a esfera 

administrativa. Em sua visão, essa realidade é medida juridicamente possível tendo em vista 

que os atos administrativos se revestem da presunção de legitimidade, decorrente do 

princípio da legalidade da Administração, da imperatividade impositiva de seu cumprimento 

coercitivo e da auto-executoriedade consistente na possibilidade de esses atos serem 

executados diretamente pela própria Administração, independentemente de ordem 

judicial182. 

Dentre tais atos que presumidamente são legítimos, certamente estão os lançamentos 

tributários e a consequente inscrição em dívida ativa dos valores não pagos pelos 

contribuintes. O que se propõe, na presente quadra, é que, em determinados tributos 

(notadamente naqueles confessados espontaneamente pelo próprio contribuinte, conforme 

será melhor detalhado à frente), os atos de localização do devedor e constrição de seus bens 

passem a ser praticados pela Fazenda Pública credora, cabendo ao Poder Judiciário o 

controle de tais atos – e não mais sua efetivação. 

                                                 
181 RIBEIRO, Flavia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. 287 f. Tese (Doutorado em Direito 

Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-08-16T08:09:57Z-

12806/Publico/Flavia%20Pereira%20Ribeiro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
182 PRUDENTE, Antônio Souza. Execução administrativa do crédito da fazenda pública. Revista Fórum de 

Direito Tributário-RFDT, Belo Horizonte, ano 5, n.º 29, set./out. 2007, p. 91. 
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A judicialização somente ocorreria por iniciativa do executado ou por ocasião da 

efetiva penhora, pela Fazenda credora, dos bens do devedor.  

No modelo atual, como regra geral, a Fazenda Pública está obrigada a ajuizar a 

execução fiscal após a inscrição em dívida ativa, independentemente da análise da 

viabilidade da cobrança, notadamente no que se refere à efetiva existência de ativos do 

devedor que possam suportar a cobrança. Como já demonstrado, o resultado desse 

ajuizamento praticamente incondicionado - e sem qualquer prévia avaliação sobre a 

solvência do devedor - é que nem a Fazenda Pública e nem o Poder Judiciário conseguem 

administrar o grande volume de processos em curso, resultando em elevados custos de 

cobrança e baixo retorno arrecadatório. 

Em resumo, nos exatos termos preconizados pelo CNJ, faz-se necessário antecipar a 

identificação, na fase administrativa, do devedor e de bens e direitos passíveis de penhora 

que “justifiquem o ajuizamento da execução fiscal, evitando-se a chegada ao Judiciário de 

cobranças sabidamente ineficazes.”183 

O que se propõe é a transferência de parte dos procedimentos inerentes a tais 

processos de execução para a esfera administrativa, viabilizando que determinados atos 

processuais inerentes a essas cobranças passem a se processar fora da esfera de controle do 

Poder Judiciário.  

Tais medidas potencialmente terão o efeito de, ao mesmo tempo, proporcionar a 

recuperação mais eficiente desses ativos pelo Poder Público mas, também, contribuir com o 

combate à morosidade do Judiciário.  

 

 

                                                 
183 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de 

Jurisdição. 2013. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/relatorio_rubens_curado.pdf>. 

Acesso em: 15 jun. 2015. p. 68. 
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6.3. OS PROJETOS DE LEI SOBRE DESJUDICIALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS 

A desjudicialização (total ou parcial) das execuções fiscais é matéria que está em 

pauta em nossas casas legislativas há alguns anos. Nesse sentido, há quase duas décadas foi 

apresentado no Senado o Projeto de Lei nº 174/96184, posteriormente reapresentado sob o nº 

608/99185, ambos por iniciativa do Senador Lúcio Alcântara que tinha como objetivo instituir 

a penhora administrativa, que seria conduzida por órgão vinculado à Fazenda Pública. 

Nessa mesma linha, Marcus Lívio Gomes aponta que a Comissão de Altos Estudos 

da Justiça Federal, criada em 23 de dezembro de 2002 pela Resolução nº 296/02 do Conselho 

da Justiça Federal, apresentou proposta para instituição de execução fiscal administrativa 

afirmando que ela seria a “solução para o desenvolvimento da cobrança do crédito público 

e o desafogamento do Judiciário nesse campo”186. 

Com esse mesmo teor, o senador Pedro Simon propôs o Projeto de Lei do Senado nº 

10/05187 que tinha também o objetivo instituir a penhora administrativa, facultando à União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias executar suas dívidas nos 

moldes da já mencionada Lei nº 6.830/80 ou segundo o disposto nesta nova modalidade de 

cobrança. 

                                                 
184 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 174, de 07 de agosto de 1996. Relator Senador Lúcio 

Alcântara. Institui a penhora administrativa por órgão jurídico da Fazenda Pública e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=28983> Acesso em: 

15 jun. 2015. 
185 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 608, de 09 de novembro de 1999. Relator Senador 

Lúcio Alcântara. Institui a penhora administrativa por órgão jurídico da Fazenda Pública e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=42412> Acesso em: 15 jun. 2015. 
186 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x execução 

fiscal administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, v. 13, n.º 45, 

p. 86-101, abr./jul. 2009 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 16 Jun. 2015, p. 89. 
187 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 10, de 16 de fevereiro de 2005. Relator Senador 

Pedro Simon. Institui a penhora administrativa por órgão jurídico da Fazenda Pública e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.senado.leg.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=72393> Acesso em: 

15 jun. 2015. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168


87 

 

Mais recentemente, por força do já mencionado II Pacto Republicano, foi 

encaminhado ao Congresso Nacional um conjunto de projetos de lei sobre execução fiscal, 

transação em matéria tributária, legislação tributária em geral, além de lei complementar que 

tem por objetivo alterar o Código Tributário Nacional. Dentre estas propostas, têm especial 

relevo para o presente estudo o Projeto de Lei que tramita em regime de prioridade na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados sob nº 

5.080/09188, apensado ao Projeto de Lei nº 2.412/07189 e tem por escopo reformular 

completamente a cobrança de dívidas públicas, que passariam a ser executadas por meio de 

referida legislação e, de forma subsidiária, pela Código de Processo Civil. 

Vale destacar que o Projeto de Lei nº 2.412/07, apresentado ao Congresso Nacional 

pelo Deputado Federal Régis de Oliveira, é bem mais “radical” do que o Projeto de Lei nº 

5.080/09, na medida em que transfere integralmente a cobrança dos débitos públicos para a 

Fazenda Pública, que procederia à penhora, avaliação e adjudicação ou arrematação dos bens 

dos contribuintes. Em suma, o Projeto de Lei nº 2.412/07 propõe a revogação da Lei de 

Execuções Fiscais, sob a seguinte justificativa: 

A atividade de execução, com efeito, tem natureza muito mais administrativa do 

que jurisdicional. Com exceção de alguns poucos aspectos em que há realmente 

uma decisão judicial, solucionando controvérsia efetiva entre as pares litigantes 

– e que se processam por meio de embargos – pode-se afirmar que a principal 

atividade do juiz, ao conduzir a atividade de execução, é de cunho nitidamente 

administrativo. A autoridade judicial atua sobretudo fazendo aplicar a legislação, 

fazendo atuar a vontade da lei. Nada mais natural, nessa ordem de ideais, do que 

transferir esses atos para a esfera administrativa propriamente dita, onde estarão 

mais adequadamente localizados. 190 

                                                 
188 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.080, de 20 de abril de 2009. Autoria do Poder 

Executivo. Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431260>. Acesso em: 15 

jun. 2015. 
189BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.412, de 12 de novembro de 2007. Autor Régis de 

Oliveira. Dispõe sobre sobre a execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, de suas respectivas autarquias e fundações públicas, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=376419>. 

Acesso em: 15 jun. 2015. 
190 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.412, de 12 de novembro de 2007. Autor Régis de 

Oliveira. Dispõe sobre sobre a execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, de suas respectivas autarquias e fundações públicas, e dá outras providências. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=376419
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Conforme aponta Flavia Pereira Ribeiro, “referido projeto de lei implica larga 

desjudicialização do poder de império” 191 na medida em que efetivamente as cobranças de 

valores devidos às Fazendas Públicas passariam a ser processadas na esfera administrativa, 

conferindo ao Poder Judiciário apenas o papel residual de controle de legalidade de tais atos.  

Já o Projeto de Lei nº 5.080/09, apensado ao Projeto de Lei nº 2.412/2007, não propõe 

a completa revogação da atual Lei de Execuções Fiscais, mas apenas o faz com relação aos 

seus art. 2º, parágrafo 9º; art. 9º, III e, por fim, os artigos 11, 22, 23, 24, 34 e 35, bem como 

implica a revogação do art. 15, I da Lei nº 5.010/66192 e do art. 98, caput da Lei nº 

8.212/91193.  

Trata-se, portanto, de proposta de tornar a execução híbrida, processando-se parte na 

esfera administrativa e parte na esfera judicial, que é exatamente o que se abordará nos 

capítulos seguintes. 

Por essa segunda proposta, a cobrança de créditos públicos passaria a ter uma fase 

administrativa prévia, de forma que, antes da judicialização da cobrança, o devedor deveria 

ser notificado194 para: (i) efetuar o pagamento do débito; (ii) solicitar o parcelamento ou (iii) 

oferecer garantia, por meio de depósito administrativo, fiança bancária ou seguro-garantia. 

De se notar que, adotada tal sistemática, diferentemente do que ocorre com a atual 

Lei de Execuções Fiscais, não seriam aceitos quaisquer outros ativos do devedor para a 

formalização da garantia nessa fase administrativa. Transcorridos 60 dias sem que o 

                                                 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=376419> 

Acesso em: 15 jun. 2015, p. 20. 
191 RIBEIRO, Flavia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. 287 f. Tese (Doutorado em Direito 

Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-08-16T08:09:57Z-

12806/Publico/Flavia%20Pereira%20Ribeiro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 
192 BRASIL. Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1996. Organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5010.htm > Acesso em: 2 jun. 2015. 
193 BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 

Plano de Custeio, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm> Acesso em: 15 jun. 2015. 

194 Esta notificação administrativa já teria o condão de interromper a prescrição, conforme acontece 

atualmente por conta do art. 174 do CTN. 
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contribuinte tenha aperfeiçoado um dos atos acima previstos a Fazenda Pública estaria 

imediatamente autorizada a promover, sem a intervenção do Judiciário, atos de constrição, 

consistentes em avaliação, registro, e intimação do devedor sobre o bloqueio, que 

posteriormente seria convolado em penhora.  

A partir dessa primeira constrição efetuada na fase administrativa a Fazenda Pública 

teria de providenciar o ajuizamento da execução fiscal no prazo de 30 dias, salvo se a 

constrição atingir ativos financeiros, caso em que a execução deveria ser ajuizada no prazo 

de 3 dias, sob pena de ineficácia do bloqueio preparatório.  

Portanto, seriam levadas ao Poder Judiciário somente as cobranças de dívidas de 

devedores com ativos necessários para saldar seu débito. 

Nessa realidade, após distribuída a execução, no mesmo despacho em que determinar 

a citação o juiz deveria declarar a convolação da constrição preparatória em penhora ou 

arresto, intimando o devedor a respeito de tal ato.  

A intimação do devedor, nesse caso, seria feita pela mesma sistemática que hoje se 

opera em relação à citação do devedor na execução judicial, isto é, por iniciativa e sob 

responsabilidade do Poder Judiciário, o que, conforme se verá no tópico seguinte, certamente 

não resolverá um dos mais graves problemas existentes nas cobranças das dívidas públicas, 

que é exatamente a localização e citação do devedor. 

De toda forma, tanto os atos de bloqueio administrativo de bens como os de 

desbloqueio seriam gerenciados por um novo instrumento de controle de ativos dos 

contribuintes, denominado Sistema Nacional de Informações Patrimoniais do Contribuinte 

(SNIPC), que centralizaria todos os dados patrimoniais dos contribuintes brasileiros.  

Por meio dessa ferramenta (SNIPC) a Administração Pública estaria autorizada, 

durante todo o curso da execução, a promover diretamente o reforço da constrição 

preparatória, caso entendesse por sua insuficiência ou a efetuar a substituição dos bens 
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constritos por outros, com vista à eficácia da execução. Essa nova constrição incidental 

deveria ser comunicada ao juízo no prazo de cinco dias da sua efetivação, sob pena de ser 

declarada ineficaz pelo órgão jurisdicional.  

Nessa mesma linha de medidas incidentais, há previsão no sentido de que o termo de 

inscrição de dívida ativa seja, a qualquer tempo, aditado para a inclusão de corresponsáveis, 

situação em que estes seriam notificados para, também em 60 dias, efetuar o pagamento, 

solicitar parcelamento ou prestar garantia integral do crédito. 

Um dos mais polêmicos pontos do Projeto de Lei nº 5.080/09 refere-se à forma por 

meio da qual se viabilizaria a impugnação do devedor ao crédito tributário objeto da 

cobrança. Hoje centralizado na esfera judicial, seja pela via dos embargos do devedor, seja 

por meio de situações excepcionais que autorizam a exceção de pré-executividade, tal defesa 

passaria a ser fracionada em três momentos, sendo o primeiro aquilo que Diego Martinez 

Cantoario denomina como “exceção de pré-executividade administrativa”; o segundo a 

“impugnação fiscal lato sensu”; e por fim os “embargos à execução”195. 

No que se refere à primeira fase, seria permitido ao devedor apresentar impugnação 

na esfera administrativa, independentemente do oferecimento de garantia e no prazo de 30 

dias contados da notificação para pagamento, alegando exclusivamente a extinção do crédito 

tributário (pelo pagamento ou por regular compensação em momento anterior à inscrição) 

ou arguindo matérias de ordem pública e outras causas de nulidade do título que, portanto, 

possam ser verificadas e decididas pela própria autoridade administrativa sem necessidade 

de dilação probatória.  

                                                 
195 CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. Considerações sobre o Projeto de Lei 5.080/2009 - A nova Lei 

de Execução Fiscal. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 18, n.º 91, 

mar./abr. 2010, p. 34. 
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Essa “exceção de pré-executividade administrativa” não teria efeito suspensivo e a 

sua rejeição não impediria que as matérias fossem renovadas na esfera judicial pelo 

contribuinte.  

A análise da chamada “impugnação fiscal lato sensu” já passaria a estar sob os 

domínios do Poder Judiciário, visto que deveria ser apresentada perante o juiz competente 

para o processamento da execução fiscal, no prazo de 15 dias contados da data da ciência do 

ato de constrição praticado pela Administração Pública, ficando o juízo prevento para o 

processamento da execução fiscal propriamente dita (e dos respectivos embargos). Portanto, 

apenas nessa fase é que o Poder Judiciário seria acionado com vistas a analisar eventuais 

ilegalidades na pretensão da Fazenda Pública. Por fim, e também na esfera judicial, poderia 

o executado defender-se pela via tradicional dos embargos à execução, o que, pela nova 

sistemática, poderia ser feito independentemente de prévia garantia do Juízo e no prazo de 

30 dias a partir da citação na execução fiscal ou da notificação do inteiro teor da CDA.  

Os embargos à execução fiscal não teriam efeito suspensivo automático, que poderia 

ser concedido pelo Poder Judiciário, independentemente da existência de garantia, caso 

verificada a ocorrência dos requisitos de relevância dos fundamentos e de perigo de grave 

dano de difícil ou incerta reparação. 

Parece-nos, contudo, que essas propostas não contemplam um dos principais 

problemas detectados em relação à eficiência das execuções fiscais, notadamente a citação 

do devedor. Esse tema será aprofundado no tópico seguinte. 

 

6.4. A POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL PELA VIA ADMINISTRATIVA 

Ainda que o art. 5º de referido Projeto de Lei nº 5.080/09 e o art. 10 do Projeto de 

Lei nº 2.412/07 estabeleçam uma “notificação” prévia na esfera administrativa sobre a 

inscrição em dívida ativa, é imperioso que tal medida – assim como posterior citação em 
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eventual execução – seja processada de forma mais dinâmica. Caso contrário, tal alteração 

legislativa terá o condão apenas de transferir para a esfera administrativa a atual ineficiência 

do processo de execução fiscal judicializados. 

Desse modo, o presente tópico tem por objetivo central demonstrar a viabilidade de 

que ao menos parte do procedimento relacionado às cobranças das dívidas públicas saia da 

esfera de controle do Poder Judiciário, dispensando-se até mesmo qualquer fase prévia de 

notificação do devedor sobre a existência da dívida.  

Em resumo, é viável que, uma vez inscrito o débito em dívida ativa, a execução seja 

imediatamente distribuída e o contribuinte seja citado a partir dos recursos tecnológicos já 

existentes e amplamente utilizados pela Administração Pública, especialmente na esfera 

federal. 

O que se propõe é a transferência de parte dos procedimentos que atualmente se 

operam no processo judicial de execução fiscal para a esfera administrativa, atribuindo-se à 

Fazenda a responsabilidade por comunicar ao devedor a inscrição em dívida ativa e, caso 

necessário, citá-lo sobre a existência da execução. 

Como forma de diminuir seus custos, colaborar com a celeridade da prestação 

jurisdicional e obter de forma mais eficiente a recuperação de seus créditos, é dever da 

Administração Pública buscar diminuir ao máximo a quantidade de demandas judicias que 

a envolvem, sem prejuízo de tentar evitar que novas demandas surjam, utilizando, para tanto, 

de todos os meios já disponíveis. Nessa linha, é forçoso concluir que os procedimentos 

previstos nos projetos de lei acima mencionados para intimação prévia do devedor (e sua 

posterior citação no processo de execução) em nada diferem do atual modelo das execuções 

fiscais. 

Com efeito, partindo da inegável premissa de que atualmente apenas uma pequena 

parte de tais processos executivos conseguem efetivar a citação do devedor, é necessário 
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rediscutir esse modelo, viabilizando uma nova forma de trâmite das execuções fiscais, 

dispensando-se até mesmo o procedimento prévio de “notificação” do devedor, mencionado 

em tais projetos de lei. 

Mesmo sem aprofundar o estudo sobre tais proposições legislativas– até porque, 

como se sabe, projetos de lei dessa natureza podem sofrer várias alterações até que 

eventualmente sejam aprovados pelas casas legislativas196 – é preciso reconhecer que, seja 

qual for o caminho a ser seguido, ele deve contemplar possíveis soluções para a ineficácia 

do atual sistema utilizado para localização (notificação prévia e citação) do devedor. 

Em resumo, embora seja louvável que as execuções fiscais estejam sendo palco de 

propostas legislativas visando a aprimorar o sistema de cobrança dos débitos públicos, é 

imperioso reconhecer que quaisquer reformas das normas processuais civis – ou mesmo das 

execuções fiscais - com o objetivo de combater a morosidade do Judiciário podem e devem 

passar pela otimização de determinados atos processuais relacionados às execuções fiscais. 

Tal caminho, a nosso ver, parece inevitável. Em entrevista concedida em meados de 

2014 o magistrado Rubens Curado Silveira, integrante do CNJ, classificou o sistema atual 

das execuções fiscais como um “modelo falido”. Em sua visão: 

não há nenhuma melhoria possível do Poder Judiciário que não passe pelo 

problema da execução fiscal. O modelo atual de judicialização total de todos os 

atos processuais relacionados às ações de execução fiscal, inclusive aquelas 

obviamente fadadas ao insucesso, transforma os tribunais em um cemitério de 

processos aguardando a prescrição197. 

 

 

                                                 
196 Como é notório, o atual Código Civil, aprovado em 10 de janeiro de 2002 teve como ponto de partida 

o Anteprojeto de Código Civil apresentado por Miguel Reale em 1973 ao Governo Militar e que se transformou 

no Projeto de Lei n.º 634/75. A evolução do texto do projeto nos 27 anos em que tramitou no Congresso 

Nacional pode ser consultada em PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória legislativa 

do Código Civil. Brasília, DF: Senado Federal, 2012. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/MLCC/>. Acesso em: 2 abr. 2013. 
197BRÍGIDO, Carolina. Juiz no Brasil acumula até 310 mil processos. O Globo, Brasil, 20 abri. 2014. 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/juiz-no-brasil-acumula-ate-310-mil-processos-12246184 >. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 
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Exatamente nesse sentido, o que aqui se defende é que se implemente uma alteração 

na atual forma de localização do devedor e de seus bens, tornando mais eficientes as 

execuções fiscais por meio da transferência de determinados atos processuais para o próprio 

credor e, ao mesmo tempo, mantendo-se o controle jurisdicional sobre a execução fiscal. 

Em suma, como já demonstrado ao longo do presente trabalho, especialmente no 

capítulo 3 supra, grande parte da ineficácia das execuções fiscais atualmente em curso no 

país está relacionado à não localização do devedor. Como a experiência mostra, são 

realizadas diligências absolutamente inúteis com tal objetivo, o que certamente explica a 

enorme quantidade de processos de execução fiscal atingidos pela prescrição.  

Vale destacar, nesse sentido, que aguarda julgamento no STJ o Recurso Especial nº 

1.340.553/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell198, por meio do qual o Judiciário 

irá definir a sistemática da chamada prescrição intercorrente.  

A decisão dessa ação, processada sob o rito dos recursos repetitivos, terá efeito sobre 

milhares de execuções promovidas pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Segundo 

informação do próprio STJ, apenas no Tribunal de Justiça de São Paulo e nos Tribunais 

Regionais Federais da 4ª e da 5ª Regiões estima-se que dois milhões de execuções suspensas 

por ausência de localização do devedor e/ou de seus bens poderão ser extintas199. 

Vale lembrar que a citação é o ato pelo qual se chama o réu (e/ou interessados) ao 

processo, aperfeiçoando, conforme leciona Eduardo Arruda Alvim, a relação processual 

triangular200. Nessa mesma linha Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier apontam 

que: 

                                                 
198 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1.340.553/RS. Segunda Turma, Relator Mauro 

Campbell. Recorrente: Fazenda Nacional. Recorrido: Djalma Gleson Luiz ME. Sobrestado. 
199 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ suspende levantamento de valor depositado pelo Bradesco Leasing 

em execução fiscal. STJ, 30 out. 2008. Disponível em: 

<http://stj.jus.br/portal_stj/objeto/texto/impressao.wsp?tmp.estilo=&tmp.area=398&tmp.texto=89805>. Acesso em: 

30 mar. 2015. 
200 ALVIM, Eduardo Arruda. Curso de direito processual civil. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 

72. 
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a relação jurídica processual começa a formar-se com o ato de proposição da 

demanda mediante distribuição ou despacho na petição inicial. Até esse 

momento, todavia, a relação jurídica processual tem configuração ainda linear, 

ligando apenas autor e juiz. Já produz alguns efeitos, é certo, mas ainda não se 

encontra completada, pela ausência do réu, que ainda não teve ciência da 

demanda contra si proposta. Somente com a citação do réu é que a relação jurídica 

processual assume a configuração triangular.201 

 

 

Destarte, nenhum processo – incluindo as execuções fiscais - existirá de forma válida 

e completa sem a citação do réu. A questão que se coloca, especialmente quanto às execuções 

fiscais, é que uma grande quantidade desses processos sequer atinge tal fase, o que impõe 

sejam apresentadas formas de aprimorá-lo, sem que isso implique precarização dos direitos 

e garantias constitucionais dos contribuintes. 

Como se sabe, atualmente a sistemática adotada na execução fiscal consiste, como 

regra geral, no envio de carta ao endereço do devedor com aviso de recebimento (AR) em 

procedimento que, muitas das vezes, demora meses – ou até mesmo anos – para ser ultimado 

pelas varas em que tramitam os processos. 

O ato de citação, nesses casos, considera-se aperfeiçoado na data da entrega da carta 

no endereço do executado, ainda que tal correspondência não seja recebida pessoalmente 

pelo devedor (ou seu representante legal), conforme posicionamento consagrado pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça202: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO 

DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. 

1. Trata-se os autos de embargos à execução fiscal opostos por particular no 

intuito de anular a citação realizada por AR, haja vista que este foi entregue a 

pessoa completamente estranha da parte executada, bem como o reconhecimento 

da prescrição para a cobrança do crédito tributário. 

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na 

execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), 

sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de 

                                                 
201 TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: Teoria geral do processo 

e processo de conhecimento. 12.  ed., rev. e atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 381. 
202 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1.168.621/RS, Segunda Turma, votação 

unânime. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 17 abr. 2012. Diário da Justiça em 26 abr. 

2012. 
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recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no 

seu endereço.  

3. Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se falar em 

prescrição como sustentado pela recorrente.  

4. Recurso especial não provido. 

 

Trata-se, a toda evidência, de procedimento não só custoso e burocrático, como 

anacrônico, notadamente quando consideradas as modernas ferramentas tecnológicas já 

desenvolvidas pela Administração Pública, especialmente para a comunicação de atos e 

decisões em processos administrativos. 

Dado que em referidos processos tramitando no âmbito da Administração Pública tal 

comunicação já é amplamente feita de forma “virtual” entre o Fisco e os contribuintes, o que 

se defende é que, também no caso das execuções fiscais, a citação seja processada pelo 

próprio credor, precisamente por intermédio das ferramentas tecnológicas já disponíveis. 

Tal medida proporcionaria maior celeridade à localização dos devedores – e 

posteriormente de seus bens –, portanto ao próprio andamento do processo de execução 

fiscal. 

É mandatório reconhecer que, na esfera federal, grande parte das comunicações entre 

contribuintes e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) atualmente se dá por meio 

do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), com a utilização do chamado 

Certificado Digital.  

Tal mecanismo possibilita que os serviços e informações protegidos por sigilo fiscal 

possam ser acessados e verificados remotamente pelos contribuintes, assegurando-lhes 

privacidade, inviolabilidade dos dados disponibilizados e, principalmente, praticidade na 

comunicação mantida com a Administração Tributária. Por meio de tal sistema, por 

exemplo, está dispensada a presença física do contribuinte ou de seu representante ao órgão 

fazendário para verificar o andamento de processos administrativos, a autenticidade de 

certidões (também emitidas por meio eletrônico) etc. 
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Ou seja, a comunicação entre contribuintes e a Administração Tributária na esfera 

federal já é ampla e rotineiramente realizada por intermédio do e-CAC, permitindo, 

inclusive, que o Fisco cientifique o contribuinte sobre decisões proferidas em processos 

administrativos, mediante simples mensagens enviadas de forma eletrônica, desde que este 

tenha aderido ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)203.  

Tal adesão permite que a caixa postal do contribuinte no e-CAC também seja 

considerada seu Domicílio Tributário perante a Administração Tributária Federal. Ao aderir 

ao DTE, o contribuinte pode cadastrar até três números de telefones móveis e até três 

endereços de e-mail para recebimento de mensagem na caixa postal; reduzindo, por óbvio, 

o tempo de trâmite dos processos administrativos em que ele é parte. 

Hoje facultativa e restrita aos processos e procedimentos administrativos 

relacionados a tributos administrados pela RFB, a adesão ao DTE, tornando-se mandatória e 

abrangendo as demais Fazendas, viabilizaria que também as citações dos contribuintes nas 

execuções fiscais se operassem por tal meio. 

Em outras palavras, os mecanismos já desenvolvidos pela Administração Pública 

Federal permitem que o Fisco comunique ao contribuinte, de maneira formal, ágil e segura, 

a existência de inscrições em dívida ativa que já sejam objeto de execução fiscal e a 

consequente necessidade de regularização de tal débito sob pena de penhora de seus bens. 

Distribuída a execução fiscal (fisicamente ou de forma digital, dependendo da 

comarca e da vara em que ela tramitará), caberia à Fazenda credora (e não ao Poder 

Judiciário) ultimar a citação do devedor por meio de simples envio de mensagem eletrônica 

a seu DTE, comprovando tal ato nos autos do processo judicial de execução fiscal. Preterir 

a sistemática já utilizada pela Administração Pública Federal em favor do envio de carta de 

                                                 
203 A RFB, por meio da Portaria SRF n.º 259, de 13 de março de 2006, instituiu o DTE para que o contribuinte 

tenha acesso às informações fiscais de seu interesse. 
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citação pelo correio não parece ter outra função que não protelar o andamento do processo 

de execução fiscal e, em muitos casos, inviabilizar que ele seja ultimado.  

De se notar, também, que atualmente a comunicação entre o próprio Poder Judiciário 

e a Administração Pública visando à obtenção de dados protegidos pelo sigilo fiscal já 

dispensa o envio físico de documentos. Tais requisições, como regra geral, são 

encaminhadas pelo Poder Judiciário por meio do sistema denominado Informações ao Poder 

Judiciário (Infojud) e processadas no mesmo e-CAC.  

Por meio do sistema Infojud, possibilita-se aos magistrados acesso on-line aos dados 

cadastrais e declarações de bens e direitos de pessoas físicas e jurídicas que são partes em 

processos judiciais. Com isso, eliminam-se os pedidos por meio de ofícios pelos magistrados 

e a transmissão de dados por meio de correspondências impressas. Basicamente, o sistema 

representa a substituição de requisições de tais declarações por meio de ofício. Pela 

sistemática atual, o acesso às informações sobre os bens dos contribuintes e, especialmente, 

seu bloqueio são de uso exclusivo dos juízes habilitados no sistema, mediante acesso com 

autenticação por certificação digital. 

Nem se diga que tornar compulsória a adesão a um sistema de comunicação “virtual” 

seria lesar direitos dos contribuintes ou tornar precário ou inseguro o ato de citação dos 

processos de execução fiscal. 

Vale destacar, nessa linha, que o novo Código de Processo Civil204 já prevê, em seu 

artigo 246, a citação por meio eletrônico “conforme regulado em lei”, excluindo, contudo, 

as microempresas e as empresas de pequeno porte do cadastro que viabilizará as citações e 

intimações por tal meio. 

                                                 
204 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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A previsão contida em tal dispositivo legal encontra duas claras desvantagens em 

relação ao quanto aqui proposto. A primeira delas refere-se à exclusão de uma grande parcela 

dos contribuintes (microempresas e empresas de pequeno porte) que, por consequência, 

lógica, continuariam sendo submetidas ao atual regime de citação, acima mencionado. A 

segunda consiste em manter sob o Poder Judiciário a responsabilidade de praticar tal ato 

processual que poderia ser muito mais eficiente e ágil caso fosse transferido para a Fazenda 

credora.  

Nesse sentido, parece-nos evidente que tornar mandatório o cadastramento de todos 

os contribuintes no sistema denominado DTE e, a partir desse passo, estender tal sistema às 

demais Fazendas Públicas não trará qualquer prejuízo aos contribuintes e, muito menos, à 

Administração Pública.  

Viabilizar que por intermédio do DTE aperfeiçoe-se a citação das execuções fiscais 

(inclusive dos contribuintes que estão excluídos da previsão contida no artigo 246 do novo 

Código de Processo Civil) não trará riscos mais elevados aos contribuintes do que aqueles 

hoje existentes na citação por meio de carta registrada enviada pelos correios.  

Pelo contrário, na medida em que se trata de forma de comunicação já amplamente 

utilizada na esfera dos processos administrativos federais e que permite o cadastramento de 

vários destinatários, tal comunicação tende a encerrar – ou ao menos diminuir 

consideravelmente – os problemas relacionados à não localização do devedor para responder 

ao processo de execução fiscal.  

Muito embora com outro foco, a compulsoriedade na informatização dos atos de 

comunicação entre a Administração Pública e os contribuintes já pode ser vista em algumas 

esferas mais específicas da relação Estado-contribuinte. Nesse sentido, o programa 
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denominado e-Social (Resolução CG-eSocial nº 1/15)205 unificou o envio de informações 

pelo empregador (inclusive as pessoas físicas) em relação aos seus empregados, 

padronizando e integrando os cadastros dos empregadores aos órgãos da Administração e às 

empresas públicas participantes do projeto (Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, Ministério da Previdência Social – MPS, Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, RFB). 

Por meio de tal sistema, o empregador gera um único arquivo eletrônico contendo 

todas as informações que atualmente são prestadas de forma fracionada a tais órgãos, e os 

transmite pela internet para o ambiente nacional da e-Social, gerando um único protocolo de 

recebimento. 

Da mesma forma, o denominado Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 

(Siscoserv), instituído pela Lei nº 12.546/11206 em seus artigos 25 a 27, obrigou os 

contribuintes a prestarem informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (MDIC), exclusivamente por meio virtual, em relação às transações entre 

residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior que 

compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 

patrimônio das pessoas físicas, jurídicas ou mesmo de entes despersonalizados. 

Portanto, tornar obrigatório que determinadas comunicações entre o contribuinte e os 

órgãos de gestão do Poder Executivo sejam feitas por meio de ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas pelo próprio Poder Público já é uma realidade aplicada em profusão no país, 

                                                 
205 BRASIL. Comitê Gestor do e-Social. Resolução CG/ESOCIAL nº 1, de 20 fevereiro de 2015. Dispõe sobre 

o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Disponível 

em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cg-esocial-1-2015.htm>. Acesso em: 2 jun. 2015. 
206 BRASIL. Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores 

Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm> Acesso em: 16 jun. 2015 

http://www.iob.com.br/sitedocliente/news_legdb.asp?idlogico=fe+res+cg-esocial+1+2015
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cg-esocial-1-2015.htm
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notadamente no que se refere a diversas operações controladas pela Administração Pública 

Federal. 

Nem se diga que obrigar os contribuintes a aderir a tal sistema informatizado – ou a 

qualquer outro por meio do qual possa haver comunicação segura com a Administração 

Pública – irá onerá-los em demasia ou gerar insegurança jurídica. Guardadas as proporções, 

a mesma modernização na forma de contato entre Fisco e contribuinte ocorreu em relação à 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas físicas. Como se sabe, o 

preenchimento da declaração pela internet teve início em 1997 e contou com longo período de 

transição e adaptação aos contribuintes. Até 2010 ainda eram aceitas as declarações efetuadas em 

papel, e até 2013 era permitida, ainda, a entrega da declaração por meio de disquete de 

computador; tal operação, que envolve milhões de contribuintes espalhados por todo o território 

nacional, hoje se encontra inteiramente informatizada. 

O mesmo passo evolutivo deve ser dado, a nosso ver, no que se refere à forma como os 

contribuintes devem ser noticiados a respeito da existência de débito fiscal inscrito em dívida 

ativa e já em fase executiva inicial. 

 

6.5. A LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS DO DEVEDOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Não é apenas a citação do devedor que atravanca – e por vezes inviabiliza – a 

efetividade das execuções fiscais. A indicação e localização de bens passíveis de penhora 

também se apresenta como um dos mais fortes fatores de ineficiência de tais demandas, razão 

pela qual, além do quanto já proposto no tópico anterior, o que se propõe na presente quadra 

é que também caiba à Administração Pública indicar e penhorar os bens do executado ainda 

em uma fase administrativa, sem prejuízo de posterior discussão do débito (caso assim 

entenda o executado) na esfera judicial.  
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É evidente que, para tal mister, devem ser criados mecanismos que viabilizem às 

Fazendas (em todos os seus níveis) localizar esses bens. Não fosse assim seria absolutamente 

inócua qualquer medida no sentido de desjudicializar tais procedimentos dos executivos 

fiscais, visto que, reforce-se, o desafogamento do Poder Judiciário não pode ser feito ao 

custo de tornar ainda mais ineficiente o recebimento de valores devidos às Fazendas que, 

por óbvio, pertencem ao Estado e não ao governo vigente. 

O Relatório nº 32.789-BR do Banco Mundial, analisando o funcionamento do Poder 

Judiciário brasileiro, no item “Solução de Alguns Obstáculos Imediatos Adicionais ao 

Desempenho”, sugere “aprimoramentos no processo para a execução de decisões judiciais, 

em especial no caso de dívidas particulares e cobrança de impostos”. Enfatiza que a penhora 

ou a gravação de bens é um obstáculo nos dois tipos de processos executivos (créditos 

privados e públicos) e, assim sendo, propõe “a interconexão de registro de imóveis, de modo 

que os credores não tenham que organizar uma caçada virtual para descobrir o paradeiro dos 

bens do devedor” e, dentre outras medidas, “a redução das restrições referentes a 

informações sobre contas bancárias dos devedores”207. 

De fato, tomadas medidas nessa linha, a celeridade no trâmite das execuções fiscais 

e, especialmente, a ineficácia de grande parte dessas ações, não mais poderiam ser atribuídas 

ao Poder Judiciário, uma vez que a localização e penhora de bens do contribuinte passaria a 

fazer parte do rol de atribuições do credor fazendário.  

Trata-se, a bem da verdade, de se alterar o modelo institucional em vigor, atribuindo-

se à Administração Pública papel central na busca de seus créditos. Tomamos emprestadas, 

nesse ponto, as valorosas observações de Maria Paula Dallari Bucci acerca da reforma 

                                                 
207 BANCO MUNDIAL. Unidade de redução da pobreza e gestão econômica – América Latina e Caribe. 

Fazendo com que a Justiça conte. Medindo e aprimorando o desempenho do Judiciário no Brasil. Relatório n.º 

32.789-BR. 2004. Disponível em: <http://www.amb.com.br/docs/bancomundial.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2015.  
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administrativa brasileira, que se amoldam, com perfeição, à presente ideia de 

desjudicialização da execução fiscal:  

[...] o fato é que o problema jurídico da Administração Pública, em alguns níveis 

e casos, define-se melhor como um problema jurídico-institucional, isto é, aquele 

em que as instituições, na relação dinâmica entre a política e o direito, 

conformam-se reciprocamente. Em outras palavras, a redefinição dessa dinâmica 

depende do direito, não podendo ser solucionada exclusivamente com a mudança 

de comportamento político por um ato de vontade; é preciso que a cadeia de 

incentivos para os comportamentos de desconsideração das normas seja 

modificada.208 

 

 

Embora se referindo às execuções de uma forma mais ampla – e não somente aos 

executivos fiscais como fazemos neste trabalho -, a visão de Flávia Pereira Ribeiro a respeito 

da necessidade de mudanças no modelo legislativo vigente é irretocável: 

Alguma medida deve ser tomada quando se denota que apenas 16% das 

execuções são efetivas. Qualquer proposta que se faça para mudar esse quadro, 

seja polêmica, seja contrária aos dogmas estabelecidos, deve ser analisada com 

bons olhos. (...) nada pode ser mais grave do que uma efetividade tão 

insignificante na realização de direitos. 209 

 

 

De fato, parece descabido manter-se a sistemática atual ante a evidente ineficiência 

das execuções fiscais em seu objetivo precípuo (recuperar valores devidos ao Fisco). 

Apegar-se ao formalismo existente no procedimento citatório e, especialmente, de 

localização de bens do devedor, implica condenar a imensa maioria de tais processos a ser 

mero instrumento burocrático e formal de cobrança, sem qualquer efetividade. 

É necessário adotar, nessa linha, um conceito mais pragmático a respeito das soluções 

que podem ser oferecidas pelo legislador à sociedade em relação a esse problema, de forma 

a se buscar um resultado mais efetivo aos processos executivos. Richard Posner bem definiu 

tal concepção pragmática do Direito ao estabelecê-la como uma:  

                                                 
208 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva. 2013, p. 153. 
209 RIBEIRO, Flavia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. 287 f. Tese (Doutorado em Direito 

Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-08-16T08:09:57Z-

12806/Publico/Flavia%20Pereira%20Ribeiro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
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abordagem prática e instrumental, não essencialista: interessa-se por aquilo que 

funciona e é útil, e não por aquilo que “realmente é” [...] olha para frente  e 

valoriza a continuidade com o passado somente na medida em que essa 

continuidade seja capaz de ajudar-nos a lidar com os problemas do presente e do 

futuro. 210  

 

 

Cabe, portanto, seguir adiante e discutir de que forma se daria essa localização e 

penhora dos bens do devedor pelo credor Fazendário. Conforme visto acima, na discussão 

em curso no Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 5.080/09 esse mecanismo 

seria o SNIPC, que viabilizaria às Fazendas Públicas a quebra dos sigilos fiscal e bancário 

do sujeito passivo da relação tributária a fim de localizar e penhorar seus bens. Ao defender 

tal possibilidade, a exposição de motivos do projeto de lei aduz que a Administração Pública 

de “muitos países desenvolvidos tem completo controle sobre as operações patrimoniais 

realizadas, vez que se trata de instrumento inibidor de fraudes tributárias e incrementa a 

arrecadação”211. 

Nesse diapasão, sustenta-se em referido projeto de lei que o art. 185-A do Código 

Tributário Nacional já fornece base legal para a implantação de tal sistema e que é 

exatamente esse dispositivo legal que sustenta a existência da Declaração de Operações 

Imobiliárias (DOI), atualmente lastreada nos arts. 8º e 9º da Lei nº 10.426/02212.  

A implantação do SNIPC consistiria, portanto, no aprimoramento e expansão do 

DOI, fornecendo à Administração Pública Federal, por meio da Secretaria da RFB, a função 

de centralizar e coordenar o fornecimento de todas as movimentações patrimoniais – não 

apenas imobiliárias – dos contribuintes. 

                                                 
210 POSNER, Richard Allen. Para além do Direito. Tradução Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009, p. 4.  
211 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.080, de 20 de abril de 2009. Autoria do Poder 

Executivo. Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431260> Acesso em: 15 

jun. 2015. 
212 BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei nº 10.426, de 25 de abril de 2002. Altera a legislação tributária federal 

e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10426.htm> 

Acesso em: 15 jun. 2015. 
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Evidente a polêmica em torno de tal possibilidade, dado o forte receio de que ela 

acabe por gerar supressão ou precarização de direitos e garantias dos contribuintes em 

relação ao credor fazendário. Nessa linha, a doutrina apresenta forte rejeição à possibilidade 

de criação e instituição de qualquer meio que ofereça ao credor (ainda que este seja um ente 

público) a possibilidade de vasculhar os bens do devedor sem a intermediação do Poder 

Judiciário. 

O SNIPC, na visão dos críticos, viabilizaria “o acesso a informações sensíveis de 

inúmeros contribuintes a uma quantidade indefinida de servidores públicos”213, 

constituindo-se, portanto, em grave violação aos direitos de personalidade.  

Tal receio é plenamente justificável, na medida em que a violação indevida do sigilo 

bancário configura-se, obviamente, como grave afronta dessa garantia constitucional. Por 

assim o ser, a quebra de sigilo, ainda que para atingimento de finalidade pública, somente 

pode admitida em situações excepcionais.  

Na medida em que a orientação dominante no Pretório Excelso não admite o 

fornecimento de dados sigilosos sem prévia autorização do Poder Judiciário, nem mesmo 

em virtude de requerimento direto do Ministério Público, com muito mais razão tais dados 

não poderiam ser fornecidos diretamente ao órgão estatal cuja missão precípua é justamente 

cobrar e fiscalizar os contribuintes214. 

A visão de Mairan Gonçalves Maia Júnior sobre tal possibilidade sintetiza bem tal 

crítica: 

A transferência para a autoridade administrativa da prerrogativa de determinar a 

direta constrição do patrimônio do devedor desequilibra a isonomia que deve 

estar presente entre as partes no processo, bem como desatende o princípio da 

paridade de armas, permitindo o indevido fortalecimento do credor. Referida 

                                                 
213 CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. Considerações sobre o Projeto de Lei 5.080/2009 - A nova Lei 

de Execução Fiscal. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 18, n.º 91, 

mar./abr. 2010, p. 37. 
214 SUPREMO TRIBUAL FEDERAL, Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 318.136, Relator 

Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 12 set. 2006, Diário da Justiça em 06 out. 2006. 
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faculdade também torna mais oneroso para o devedor o ônus do trâmite 

processual, ou seja, da demora no curso do processo. 215 

 

 

Nessa mesma linha, Francisco Silva Neto aponta que oferecer tal prerrogativa à 

Fazenda resultaria em imediato desapossamento de parte do patrimônio do devedor pelo 

credor fazendário, mediante órgãos cujos titulares não possuiriam suficiente independência 

para atuar com isenção216. 

Também esse o entendimento de Sacha Calmon Navarro Coêlho, para quem a 

transferência de determinados atos constritivos para a Administração Pública fere de morte 

o devido processo legal. Tal medida, em sua visão, é sinônimo de truculência e arbítrio: 

Uma tentativa de subtrair ao Judiciário o controle dos atos administrativos de 

lançamento e de tornar a Fazenda órgão de execução forçada, em prejuízo do 

direito de propriedade e do devido processo legal e da supremacia do 

Judiciário217. 

 

 

Não nos parece ser esse o melhor entendimento sobre o tema. Nesse sentido, muito 

embora seja contrário à transferência dos atos de execução para a esfera administrativa, 

Marcus Lívio Gomes salienta que tal possibilidade não ofenderia o texto constitucional por 

força da combinação das garantias contidas no artigo 5º, LIV (“ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”) e LV (“aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”). Assevera, nessa linha, que:  

A conjugação de ambos dispositivos, combinados com a ausência de qualquer 

monopólio Judiciários sobre a execução fiscal, permite asseverar, com 

inequívoca certeza, que a execução fiscal, em sua plenitude, pode tramitar no 

âmbito do procedimento administrativo, desde que sejam assegurados aos 

cidadãos o direito de serem formalmente processados, com todas as garantias 

constitucionais, inclusive o acesso, subsidiário e irrestrito, às instâncias judiciais, 

                                                 
215 MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. Considerações críticas sobre o anteprojeto da lei de execução fiscal 

administrativa. Revista CEJ, Brasília, DF, ano XI, n.º 38, jul./set. 2007, p. 20. Disponível em: 

<https://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/924>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
216 SILVA NETO, Francisco de Barros e. A execução fiscal administrativa e o devido processo legal. Revista 

de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 35, n.º 187, set. 2010, p. 282. 
217 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. A Execução Fiscal Administrativa. In: MARTINS, Ives Gandra da 

Silva (Coord.). Execução fiscal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 96-98. 

https://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/924
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vez que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao 

direito (art. 5º XXXV).218 

 

 

Vale lembrar que tal penhora somente se aperfeiçoaria após a devida citação do 

contribuinte. Assim sendo - e desde que preservada integralmente a possibilidade de 

discussão judicial sobre a existência e exigibilidade do débito que seria objeto dessa penhora 

- o simples fato de tal constrição operar-se sem a intervenção do Poder Judiciário não parece, 

a nosso ver, violar quaisquer das garantias constitucionais dos contribuintes, notadamente se 

aplicada apenas aos tributos cuja exigibilidade já foi confessada e informada ao Fisco pelo 

próprio devedor. Trata-se, a bem da verdade, de transferir um ato processual burocrático 

para o órgão da Administração Pública que, por óbvio, tem condições técnicas muito mais 

acuradas de efetuar a localização de bens do devedor.  

Também para Ana Paula Wedy a atribuição dos atos de constrição ao Poder 

Executivo não ofenderia as garantias constitucionais do devido processo legal e de seus 

corolários (contraditório e ampla defesa), porquanto tais garantias também seriam 

observadas no âmbito do processo administrativo. Ao comentar tal possibilidade a 

magistrada assevera que:  

em nenhum momento o constituinte condicionou a privação dos bens dos 

particulares ao devido processo legal judicial, ou seja, não há dispositivo 

constitucional que institua o monopólio judiciário sobre a execução fiscal, ou que 

vede a privação de bens por meio de processo administrativo, desde que seja 

garantido ao particular o devido processo legal, em seu duplo aspecto processual 

e substancial, e seus corolários do contraditório e da ampla defesa. Por fim, insta 

recordar que o princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da CF de 1988) é reforçado pelo legislador, 

ao prever o controle judicial dos atos de constrição preparatória e provisória 

promovidos pela Fazenda Pública.219 

                                                 
218 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x execução 

fiscal administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, v. 13, n.º 45, 

p. 86-101, abr./jul. 2009 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 16 Jun. 2015, p. 91. 
219 WEDY, Ana Paula Martini Tremarin. Proposições alternativas ao processo judicial de execução fiscal. 

Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n.61, ago. 2014. Disponível em: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao061/AnaPaula_Wedy.html>. Acesso em: 12. mar.2015. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao061/AnaPaula_Wedy.html
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Esse também o entendimento há muito defendido por Leon Frejda Szklarowsky, para 

quem a penhora é um ato meramente administrativo e não jurisdicional, não necessitando, 

dessa forma, realizar-se sob as vistas do juiz, embora possa ser a qualquer momento por este 

revisada220.  

Embora com efeitos e objetivos mais restritos, vale lembrar que já há no ordenamento 

jurídico (Lei nº 9.532/97, art. 64)221 a possibilidade de a autoridade fiscal proceder, sem a 

intervenção do Poder Judiciário, ao levantamento dos bens do contribuinte, mediante 

arrolamento administrativo “sempre que o valor dos créditos tributários de sua 

responsabilidade for superior a trinta por cento de seu patrimônio conhecido” e superar R$ 

2 milhões. 

A legalidade de tal medida é amplamente aceita pela jurisprudência dominante: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. 

LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. 

1. O arrolamento de bens, instituído pelo art. 64 da Lei 9.532/1997, gera cadastro 

em favor do Fisco, destinado apenas a viabilizar o acompanhamento da evolução 

patrimonial do sujeito passivo da obrigação tributária. Este último permanece no 

pleno gozo dos atributos da propriedade, tanto que os bens arrolados, por não se 

vincularem à satisfação do crédito tributário, podem ser transferidos, alienados 

ou onerados, independentemente da concordância da autoridade fazendária.  

2. Agravo Regimental não provido. 222 

 

 

Classificando como “bizarras” as críticas doutrinárias no sentido de que a penhora 

pela via administrativa violaria preceitos constitucionais, Humberto Gomes de Barros 

conclui que o Poder Público é titular do direito de “outorgar e revogar a propriedade; ele 

                                                 
220 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A Lei de Execução Fiscal: O Contencioso Administrativo e a Penhora 

Administrativa. Revista da Procuradoria Geral do INSS, Brasília, v. 4, n.1, p. 7-42, abr./jun. 1997. Disponível 

em: <http://www.ieprev.com.br/arq/REV_4197.pdf >. Acesso em: 16 de jun. de 2015, p. 27. 
221 BRASIL, Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Altera a legislação tributária federal e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9532.htm>. Acesso em: 15 jun. 

2015. 
222 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Regimental em Recurso Especial nº 289.805/SC, Segunda 

Turma, votação unânime. Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 06 jun. 2013. Diário da Justiça em 

12 set. 2013.  
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imprime força à certidão de dívida ativa para provocar tal revogação. Munido de semelhante 

título, bastaria ao credor estatal declarar extinta a propriedade do devedor223.  

Nas palavras de Leon Frejda Szklarowsky, a penhora administrativa é medida que 

terá como consequência o descongestionamento do Poder Judiciário pois o desonerará da 

“realização de atos meramente administrativos, propiciando, assim, maior presteza no trato 

da cobrança da dívida ativa tributária e não tributária, com benefícios, tanto para o devedor, 

quanto para a Fazenda Pública”224. 

Esse, de fato, parece-nos o caminho mais recomendável para a penhora de bens dos 

devedores efetuada no âmbito das execuções fiscais, desde que aplicadas nos limites 

expostos no item seguinte. 

 

6.6. OS TRIBUTOS CUJAS EXECUÇÕES PODERÃO ESTAR SUJEITAS À CITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

Como visto nos tópicos anteriores, já existe uma forma eletrônica segura e eficiente 

de comunicação de atos em diversos procedimentos de interesse do contribuinte, inclusive 

produzindo efeitos no que tange ao modus operandi do processo administrativo de 

constituição do crédito tributário. 

Dentro dessa realidade, não se encontram justificativas lógicas para negar a 

viabilidade de utilização de tais ferramentas para efetuar a comunicação formal do 

contribuinte acerca da existência de execução fiscal. No momento seguinte, os mesmos 

mecanismos já existentes de controle de ativos dos contribuintes, caso aprimorados, poderão 

                                                 
223 BARROS, Humberto Gomes de. Execução fiscal administrativa. Revista CEJ, Brasília, DF, ano XI, n.º 39, 

p 4-9, out./dez. 2007. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/941>. 

Acesso em: 16 jun. 2015, p. 8. 
224 SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Execução Fiscal. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Execução 

fiscal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 404. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/941
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viabilizar que a localização de ativos do contribuinte-devedor aptos a suportar a execução 

fiscal seja também efetuada diretamente pela Fazenda credora. 

A aplicação de tais medidas estaria restrita, no modelo aqui proposto, à cobrança de 

tributos já declarados espontaneamente pelo contribuinte, na medida em que, em tais casos, 

estar-se-ia exigindo do contribuinte o pagamento de dívida líquida, certa e exigível, que ele 

mesmo confessou existir por meio de declarações entregues espontaneamente ao agente 

fazendário. 

Nessa linha, consoante regramento disposto no artigo 150 do Código Tributário 

Nacional, nos tributos sujeitos a lançamentos por homologação (IR, Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI, Programa de Integração Social – PIS, Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – Cofins, Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, entre outros), o sujeito passivo antecipa-se à 

Fazenda Pública, entregando ao Fisco declaração com valor que entende devido e procede à 

quitação antecipada da exação, aguardando o procedimento homologatório expresso ou 

tácito. 

Nestes casos o pagamento da exação – em tese – deve ocorrer antecipadamente, 

concretizando-se o lançamento tributário posteriormente. Isto é, a autoridade fiscal 

homologa o lançamento quando correta a informação prestada pelo contribuinte, ou efetua 

um lançamento tributário suplementar a fim de exigir eventuais diferenças caso a declaração 

ou pagamento antecipado estejam errados. 

Trata-se da hipótese que José Eduardo Soares de Melo definiu como sendo de 

“tributos sem lançamento”, na medida em que o contribuinte, sem a participação da Fazenda, 

http://www.decisoes.com.br/docs.php?docid=ctn&bookmark=CTN-ART.150&PHPSESSID=usfm9n1fpi2vrr9e5t65ajk1b1
http://www.decisoes.com.br/docs.php?docid=ctn&bookmark=CTN-ART.150&PHPSESSID=usfm9n1fpi2vrr9e5t65ajk1b1
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registra, contabiliza e escritura o tributo em seus livros contábeis e, posteriormente, apura, 

declara e recolhe o quantum devido ao Fisco225.  

Na explicação de Luis Eduardo Schoueri, embora a redação do art. 150 Código 

Tributário Nacional possa levar ao equivocado entendimento no sentido de que sem o 

lançamento efetivo do tributo inexistirá um crédito tributário, o débito declarado pelo 

contribuinte poderá ser cobrado pelo Fisco sem que haja qualquer procedimento 

administrativo prévio. Afirma o jurista que “se o contribuinte declarou que deve um tributo 

mas não o pagou no vencimento, a Administração pode inscrever o débito em dívida ativa e 

cobrá-lo, inclusive em Juízo, sem que precise, antes, efetuar um lançamento”226. 

Não se desconhece, por óbvio, a possibilidade de que mesmo nos tributos sujeitos a 

“autolançamento” o contribuinte apresente pedido administrativo questionando sua 

exigibilidade. Nessa hipótese deve ser aplicada a lição de Paulo César Conrado, que explica 

que estaria suspensa a possibilidade de distribuição da execução fiscal: 

O que se conclui, disso tudo, é que embora não suspendam nem extinguam o 

crédito tributário “autolançado”, os pedidos administrativos de revisão 

apresentados pelo contribuinte interferem, sim, na presunção que recobre as 

Certidões de Dívida Ativa, documentos que ficariam com sua executabilidade 

temporariamente comprometida até a solução daqueles mesmos pedidos. Por 

outros termos: imperativa, nesses casos, a paralisação da eficácia executiva da 

Certidão de Dívida Ativa (e do próprio processo de execução fiscal) até que a 

Administração esgote sua atribuição de responder o “pedido de revisão” do 

contribuinte, avaliando os efeitos que tal revisão gera relativamente à execução 

já ajuizada – incluído, nesse rol de possibilidades, o cancelamento da inscrição.227 

 

 

Afora essa hipótese, é mandatório reconhecer que para os tributos desse jaez já 

existirá – como de fato já existe – declaração e apuração do próprio contribuinte indicando 

a base de cálculo, a alíquota incidente e a data de vencimento da obrigação tributária. Nesse 

                                                 
225 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1997, p. 206. 
226 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 538.  
227 CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. São Paulo: Noeses, 2013, p. 259-260. 
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contexto, a transferência para o credor de parte dos atos executivos parece ser medida que 

não atingirá a segurança jurídica.  

Em resumo, não se trata de citar o devedor e penhorar seus bens para garantir o 

pagamento de uma dívida que ele desconhece ou que tenha sido lançada de ofício por agente 

do credor. Como dito, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a inscrição em 

dívida ativa decorre de documento que configura verdadeira “confissão de dívida”, 

apresentada espontaneamente pelo próprio devedor (como a Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais – DCTF, a Guia de Informação e Apuração – GIA e o Termo 

de Confissão, nos casos de adesão ao algum parcelamento). 

O sujeito passivo, portanto, muito dificilmente poderá alegar que houve “surpresa” 

ou “abuso de poder” na extração da CDA e em sua cobrança, uma vez que se estará 

pressupondo sua participação na apuração do débito. Nesse sentido, ao julgar a legitimidade 

do protesto da CDA em tais casos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça no já 

mencionado REsp 1.126.515-PR, da Relatoria do Ministro Herman Benjamin: 

o preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) 

corresponde integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou 

letra de câmbio. Outrossim, a possibilidade do protesto da CDA não implica 

ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, 

para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da 

parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto.228 

 

Em nosso entendimento, o mesmo raciocínio utilizado para legitimar o protesto de 

certidões da dívida ativa pode e deve ser aplicado no que se refere à pratica de determinados 

atos de execução pelo credor fazendário, notadamente citação e penhora de bens relativos a 

dívidas já declaradas pelo próprio contribuinte. Tal medida viabilizará que nossa Justiça 

reordene a utilização de seus recursos financeiros, estruturais e humanos atualmente 

                                                 
228 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1.126.515/PR, Segunda Turma, votação 

unânime. Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 03 dez. 2013. Diário da Justiça em 16 dez. 2013. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1126515
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canalizados para tais processos, aplicando-os nas demandas de outras naturezas o que, por 

certo, trará maior celeridade no oferecimento da prestação jurisdicional. 

Em outras palavras, sem que o Poder Público efetivamente implemente outra política 

de recuperação de seus créditos tributários, desafogando em parte do Judiciário, o inciso 

LXXXVIII introduzido ao art. 5º da Constituição Federal pela Emenda nº 45 continuará a 

ser apenas mais um dispositivo positivado em nosso ordenamento jurídico sem vinculação 

com a realidade fática e a cobrança de dívidas ativas por meio das execuções fiscais 

permanecerá absolutamente inefetiva. 

 

6.7. PRINCIPAIS CRÍTICAS À DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL 

A questão que se coloca, nesse ponto, é analisar em que medida a desconcentração 

dos atos executivos – citação e posteriormente penhora – efetivamente colaborará com a 

diminuição da morosidade do Judiciário e tornará, na mesma medida, mais eficiente a 

cobrança dos créditos públicos, tudo sem causar prejuízos aos direitos e garantias 

individuais. 

Sob tal ótica, possivelmente a principal crítica aos acima mencionados projetos de 

lei em trâmite no Congresso Nacional (especialmente ao de nº 5.080/2009) finca-se no fato 

de que, hoje centralizada na via dos embargos à execução (e eventualmente em exceção de 

pré-executividade), a resistência do sujeito passivo à cobrança do crédito tributário passaria 

a ser fracionada em vários momentos.  

Vale dizer, para cada ato de execução realizado pela autoridade administrativa estaria 

aberta ao devedor a oportunidade de se defender em Juízo por meio de um incidente de 

“impugnação fiscal lato sensu”, afora a possibilidade de apresentação de suas alegações por 

meio de exceção de pré-executividade administrativa, sendo possível, por fim, ingressar com 

embargos à execução. Portanto, tal alteração implicaria admitir que a defesa processual 
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frente à execução se operasse em sucessivos incidentes processuais, o que, por óbvio, não 

atenderia à economia processual esperada. Valemo-nos, neste ponto, das críticas bastante 

pertinentes de José Roberto Marques Couto: 

[...] Como em todas as demais fases do procedimento administrativo anterior ao 

ajuizamento da execução, os atos e decisões dos representantes da Fazenda 

Pública exequente serão rebatidos na fase preliminar e renovados na esfera 

judicial por meio de ações próprias (o plural é proposital), tudo ainda antes do 

ajuizamento da ação de execução fiscal propriamente dita. Em outras palavras, o 

duplo ou triplo controle de legalidade oferecerá larga margem de segurança ao 

contribuinte, mas, em contrapartida, contribuirá para considerável aumento do 

prazo para a satisfação do crédito tributário. 

Não é pessimismo prever que o excesso de impugnações administrativas, sempre 

renovadas em ações judiciais diversas, jogará por terra o objetivo de diminuir a 

litigiosidade inerente ao processo executivo. Estimular-se-á o litígio para os 

devedores dotados de bens ao mesmo tempo em que serão beneficiados os 

recalcitrantes, aqueles que apenas procrastinam e, por isso, poderão ser 

contemplados com o prêmio da prescrição intercorrente.229 

 

 

No mesmo sentido, Marcus Lívio Gomes aponta que “a execução administrativa 

atentaria contra a economia processual caso cada um dos incidentes possíveis numa 

execução, que hoje ali são rápida e eficientemente resolvidos, der ensejo a um mandado de 

segurança”230.  

Tal crítica tem uma lógica irrefutável. Ao invés de desafogar o Poder Judiciário, a 

pulverização dos incidentes processuais surgidos a partir dos atos praticados na esfera 

administrativa poderá atravancá-lo ainda mais. 

Parece-nos adequado admitir que a defesa do executado deva ser, tal como já ocorre 

hoje, concentrada em um único momento, ainda que parte dos procedimentos relacionados 

à execução – notadamente a citação e posterior constrição dos bens que garantirão a 

                                                 
229 COUTO, José Roberto Marques. Nova lei de execução fiscal sobrecarregará PGFN. Consultor Jurídico, 4 ago. 

2009. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-ago-04/execucao-fiscal-administrativa-transfere-problema-

judiciario-pgfn>. Acesso em: 23 ago. 2010. 
230 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x execução fiscal 

administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, v. 13, n.º 45, p. 86-101, 

abr./jul. 2009 Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 

16 Jun. 2015, p. 93. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168
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execução, as quais são prévias à forma ordinária de oposição à execução, os embargos do 

devedor – ocorram fora dos domínios do Poder Judiciário. 

Não são, contudo, apenas essas as críticas doutrinárias a respeito da possibilidade de 

desjudicializar parte das atividades hoje de competência exclusiva dos Juízos em que 

tramitam as execuções fiscais. Outros problemas em relação a esse novo modelo proposto 

foram compilados por Marcus Lívio Gomes em oito tópicos, que serão a seguir sumarizados 

a fim de, na sequência, facilitar a abordagem analítica de cada um. São eles:231 

1 – Transferência de funções historicamente jurisdicionais para o Poder Executivo; 

2 – Morosidade existente na própria esfera administrativa, que pode ser observada 

pela notória demora observada nos órgãos destinados ao contencioso administrativo 

(Tribunais de Impostos e Taxas, Conselho de Contribuintes, etc.); 

3 – Diminuição do orçamento do Judiciário, uma vez que parte das funções até então 

por ele exercidas passariam a ser de competência de órgãos do executivo; 

4 – Na medida em que as Fazendas Públicas não têm estrutura adequada para 

movimentar de forma célere as execuções fiscais em curso obviamente também não 

terão condições para atuar ativamente na cobrança extrajudicial de seus créditos; 

5 – Necessidade de aguardarem-se os resultados práticos das recentes alterações nas 

regras de processo civil; 

6 – Possibilidade já existente em lei de as Fazendas utilizarem-se da prerrogativa de 

venda antecipada dos bens penhorados, atualmente prevista no art. 670 do Código de 

Processo Civil;  

                                                 
231 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x execução 

fiscal administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, v. 13, n.º 45, 

p. 86-101, abr./jul. 2009 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 16 Jun. 2015, p. 89-91. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168
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7 – Possibilidade de a Fazenda apresentar, na petição inicial da execução fiscal, nos 

termos do art. 652, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, os bens do devedor 

que pretende penhorar, tornando inútil a fase prévia administrativa; 

8 – As Fazendas Públicas poderiam contribuir com o desafogamento do Poder 

Judiciário deixando de apresentar recursos e impugnações em matérias já decididas 

de forma definitiva pelos Tribunais Superiores. 

Em relação ao primeiro ponto, entendemos não ser razoável admitir que as execuções 

fiscais (ou ao menos parte de seu procedimento, nos termos da proposta aqui efetuada) 

tenham de estar eterna e indissociavelmente vinculadas à atividade jurisdicional. Nesse 

ponto, tomamos emprestado o valioso ensinamento de Samy Garson, para quem: 

os princípios constitucionais do monopólio de jurisdição, reserva do juiz e da 

inafastabilidade da apreciação de lesão e ameaça ao direito pelo Poder Judiciário 

que, como vimos, estruturam o próprio Estado de Direito, admitem perfeitamente 

não só a adoção pelo Estado de meios alternativos de resolução de litígios, já 

amplamente conhecidos e implantados em nosso ordenamento jurídico 

(separação, divórcio e inventário extrajudicial, conciliação, mediação e 

arbitragem), mas de outros ainda não legitimados pelo Estado. 232 

 

 

Na já mencionada obra que aborda a possibilidade de desjudicialização das 

execuções civis, Flavia Pereira Ribeiro enfrenta com bastante precisão a necessidade de uma 

releitura das tradições que pautaram a atividade jurisdicional ao longo das últimas décadas. 

Em sua visão: 

o âmbito institucional jurídico não é lugar para dogmas, uma vez que haveria 

inevitável contradição com a mutabilidade da cultura e da sociedade. As normas 

– materiais e processuais - podem e devem ser direcionadas para uma realidade 

social concreta, em um momento histórico determinado, de forma a atender as 

necessidades específicas daqueles que estão sob o seu comando. 233  

 

 

                                                 
232 GARSON, Samy. A viabilidade da desjudicialização do processo de execução. In: CARVALHO, Milton 

Paulo de (Org.). Direito Processual Civil. V. 1. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 540. 
233 RIBEIRO, Flavia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. 287 f. Tese (Doutorado em Direito 

Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2012-08-16T08:09:57Z-

12806/Publico/Flavia%20Pereira%20Ribeiro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
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A execução fiscal, por óbvio, não deve estar alheia a tal realidade. Nessa linha, Ana 

Paula Wedy assevera que a transferência da localização do devedor e de seus bens e dos atos 

de constrição para uma fase administrativa não significará a perda de poderes do Judiciário 

em benefício do Poder Executivo, “mas sim a reserva ao Judiciário apenas do exame da 

legalidade dos atos administrativos, permitindo assim a prestação jurisdicional célere e 

qualificada que o contribuinte merece”234. 

É forçoso admitir que em demandas de outras naturezas o Estado já se utiliza de meios 

extrajudiciais para transferir de forma definitiva o patrimônio dos cidadãos sem a 

intervenção do Poder Judiciário. Vale, neste ponto, transcrevemos contundente crítica de 

Humberto Gomes de Barros ao atual sistema judicial de cobrança de créditos públicos. 

Fazendo uma perspicaz analogia entre as propostas de execução administrativa dos créditos 

tributários e a sistemática vigente no que concerne às desapropriações, conclui o saudoso 

Ministro do STJ que é plenamente viável desjudicializar as execuções fiscais. Vejamos: 

O Estado-Administração é capaz de, visando a interesses sociais, expropriar um 

proprietário que nada lhe deve. No entanto, se o proprietário é inadimplente, na 

sagrada obrigação de honrar dívidas para com o Erário, a Administração queda-

se impotente. Nesse caso, é necessário acionar o Estado-Juiz, fazendo com que 

este efetive a desapropriação. Em tal hipótese, o juiz desenvolverá mero 

procedimento. É que a execução por desapropriação envolve apenas relação 

linear, em cujos extremos estão o Estado e seu devedor.235 

 

 

Nessa mesma linha o entendimento de Denise Lucena Cavalcante, para quem não é 

possível haver uma justiça tributária com o Poder Judiciário ocupado com atribuições 

referentes à cobrança do crédito tributário, que por sua própria natureza, são atividades 

meramente administrativas. Em sua visão, deve ser dispensada a interferência do juiz nos 

trâmites procedimentais da cobrança:  

                                                 
234 WEDY, Ana Paula Martini Tremarin. Proposições alternativas ao processo judicial de execução fiscal. 

Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n.61, ago. 2014. Disponível em: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao061/AnaPaula_Wedy.html>. Acesso em: 12. nov.2014. 
235 BARROS, Humberto Gomes de. Execução fiscal administrativa. Revista CEJ, Brasília, DF, ano XI, n.º 39, 

p 4-9, out./dez. 2007. Disponível em: http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/941. 

Acesso em: 16 jun. 2015, p. 7. 

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao061/AnaPaula_Wedy.html
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/941
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Vamos refletir com imparcialidade: será mesmo tão absurdo que o próprio 

Estado, responsável pela constituição, fiscalização e cobrança administrativa do 

crédito tributário, seja competente para continuar a cobrança deste crédito através 

da execução forçada? Parece-nos que não. O fato de o fisco continuar na tarefa 

da cobrança administrativa do crédito tributário não significa de modo algum que 

se estejam violando princípios constitucionais ou agredindo o devido processo 

legal administrativo ou judicial.236  

 

Em resumo, muito longe de se tratar da supressão, violação ou restrição de quaisquer 

direitos dos contribuintes e, muito menos, de afastar o controlo jurisdicional sobre os atos 

do Poder Executivo, a desjudicialização de alguns atos da execução fiscal terá como função 

precípua desafogar (ao menos em parte) o Poder Judiciário, proporcionando não só meios 

para que processos de outras naturezas tenham seus trâmites agilizados mas, também, 

gerando maior justiça tributária. 

Tal realidade é ainda mais evidente se considerarmos que o aqui se propõe é a 

desjudicialização apenas de atos que, em regra geral, são prévios à “defesa” (embargos à 

execução) apresentada pelo contribuinte-devedor e que, por tal motivo, não têm qualquer 

conteúdo decisório. 

Obviamente, ainda que parte dos procedimentos das execuções fiscais seja 

transferida para a esfera administrativa, conforme sugestão apresentada na presente 

monografia, a cobrança das dívidas ativas pelo Poder Público jamais poderá estar totalmente 

alijada do controle do Poder Judiciário. 

Em resumo, sempre haverá a hipótese de o devedor não estar de acordo (em todo ou 

em parte) com o valor que lhe é exigido ou, ainda, insurgir-se por qualquer motivo contra a 

penhora administrativa de seus bens (hipótese de excesso de penhora, por exemplo). 

Em outras palavras, não se pretende revogar ou mitigar a garantia da inafastabilidade 

do controle jurisdicional. José Carlos Francisco aponta com bastante propriedade que 

                                                 
236 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: A função do cidadão-contribuinte na relação 

tributária. São Paulo: Malheiros, 2004, p.50. 
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dificilmente o Poder Judiciário deixará de ser o protagonista na função de solução de 

controvérsias237 e nesse contexto, evidentemente estão incluídos os efetivos litígios entre 

Estado e contribuinte na seara tributária. 

Nesse exato sentido, em processo relatado pelo Ministro Celso de Mello o STF já 

teve a oportunidade de expor que a submissão dos atos praticados pelos agentes estatais ao 

controle judicial é exigência inafastável do Estado Democrático de Direito: 

O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM 

POLÍTICO-JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. – O 

sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de 

poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de 

instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, 

no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer 

dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a 

finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa 

conduzir a práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que 

sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, atribuiu-se, 

ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos cometidos por 

qualquer das esferas governamentais.238 

 

 

O que se propõe, longe de implicar afastamento do controle jurisdicional, é que parte 

dos procedimentos inerentes às execuções fiscais – especialmente os atos de localização do 

devedor e, posteriormente, de penhora de seus bens – dê-se fora do âmbito do Poder 

Judiciário. 

Tal sistemática, a bem da segurança do contribuinte (e da própria Fazenda credora), 

seria aplicada única e exclusivamente para a cobrança de tributos não pagos após terem sido 

regularmente declarados pelo próprio devedor. 

O segundo e o quarto pontos acima levantados, em nossa visão, podem ser 

compilados sob um mesmo enfoque, a saber: a inexistência de estrutura adequada nas 

                                                 
237 FRANCISCO, José Carlos et al. Arbitragem em Geral e em Direito Tributário - Soluções Alternativas de 

Resolução de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2013, p. 23. 
238 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mandado de Segurança nº 23.452/RJ, Pleno, votação por maioria. 

Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 16 set. 1999. Diário da Justiça em 12 mai. 2000. 
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Fazendas Públicas para movimentar de forma célere seu atual contencioso administrativo 

seria replicada para as execuções fiscais administrativas. 

Obviamente, exigir das Fazendas Públicas um trabalho desse jaez implicará atribuir-

lhes uma tarefa para a qual, assim como já ocorre hoje quanto a suas funções típicas, faltarão 

pessoas e recursos. Desse modo, o problema que atualmente se concentra na falta de 

celeridade na movimentação das execuções fiscais por parte do credor ficaria escondido 

nessa nova fase, dita “administrativa”, das execuções fiscais. 

Aponta Andrei Pitten Velloso, nesse sentido, que a morosidade na tramitação de 

inúmeros processos de execução fiscal deve-se à inação ou à falta de diligência da própria 

Fazenda Pública, “o que se pode constatar pelas inúmeras declarações judiciais de prescrição 

intercorrente, causadas pela inércia do credor (e jamais do Judiciário); pelos contínuos 

pedidos de dilação de prazo, suspensão e arquivamento administrativo do processo”239. 

Também esse o entendimento de Hugo de Brito Machado, que exime o Poder 

Judiciário da responsabilidade pela pouca efetividade dos executivos fiscais apontando que  

A ineficiência da execução judicial dos créditos fiscais, tal como a mesma é hoje 

processada, não decorre do formalismo do Poder Judiciário. Na verdade, a 

Fazenda Pública é a maior responsável por tal ineficiência, porque demora a 

promover as execuções, não fornece ao Judiciário os elementos necessários à 

localização do devedor e de seus bens, e no curso do processo é quem mais 

dificulta a comunicação dos atos processuais.240 

 

 

A conclusão a que se chega a partir de tais premissas vai no sentido de que, na medida 

em que a Administração Pública não está devidamente aparelhada para atender à demanda 

atual de processos na esfera judicial, certamente não estará pronta para encontrar o devedor 

(e posteriormente seus bens penhoráveis) em uma fase administrativa. 

                                                 
239 VELLOSO, Andrei Pitten. Execução Fiscal Administrativa. Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, 

Campo Grande, v. 1, n. 2, p. 33-54, 2009. Disponível em: 

<http://revistasystemas.com.br/index.php/systemas/article/view/20/15>. Acesso em: 9 jun. 2015, p. 47-48. 
240 MACHADO, Hugo de Brito. Execução Fiscal: Novos Questionamentos. In: MARTINS, Ives Gandra da 

Silva (Coord.). Execução fiscal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 89. 
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De fato, a simples transferência da citação e da penhora para o credor terá pouca 

eficácia caso seja mantida a dinâmica atual desses atos processuais. Tal medida, como parece 

óbvio, apenas transferiria o problema da morosidade da órbita do Judiciário para o 

Executivo, mantendo-se inalterada a atual ineficiência da cobrança dos débitos de natureza 

fiscal. É preciso, destarte, que tais medidas sejam tomadas dentro de uma realidade que 

pressupõe a adoção de novas tecnologias, conforme exposto em detalhes nas seções 6.4 e 

6.5 desta dissertação. 

O combate a uma das causas da morosidade do Judiciário – o número excessivo de 

processos de execução fiscal - certamente deve passar pela reforma do atual modelo de 

cobrança das dívidas dessa natureza e isso pode e deve se dar pelas ferramentas mais 

eficientes já à disposição do Poder Público. Em outras linhas, a simples transferência de 

atribuições, mantida a sistemática atual, não irá gerar qualquer ganho de eficiência na 

arrecadação forçada de tributos, razão pela qual esses atos devem passar a ser concretizados 

por meio da reformulação da maneira como é feita a localização do devedor e de seus bens. 

Nessa linha, aponta Marcus Lívio Gomes com bastante propriedade, que “se a 

Administração Tributária leva quatro anos em média para ultimar o processo administrativo 

tributário [...] não se vê como possa a Administração agilizar a cobrança coativa da dívida 

ativa chamando para si” 241 a atribuição de localizar bens do devedor.  

Partindo de tal realidade, o que se propõe é transferir para a Administração Pública a 

tarefa de localizar o devedor e seus bens, tendo como pressuposto autorização legislativa 

para utilizarem-se (as atuais e novas) ferramentas tecnológicas que permitam a comunicação 

                                                 
241 GOMES, Marcus Lívio. Perspectivas para a Execução Fiscal no Brasil: execução fiscal judicial x 

execução fiscal administrativa – qual o melhor caminho? Revista CEJ, Rio de Janeiro: América do Norte, 

v. 13, n.º 45, p. 86-101, abr./jul. 2009 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168>. Acesso em: 16 Jun. 2015, p. 90.  

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/1168
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mais célere do devedor sobre a existência da dívida confessada e não paga e, posteriormente, 

a localização e penhora de seus bens. 

A terceira crítica apontada como fator impeditivo à desjudicialização das execuções 

fiscais (diminuição do orçamento do Judiciário) não nos parece razoável, tendo em vista o 

contexto em que se dariam tais alterações.  

Com efeito, na medida em que a mudança proposta teria como um de seus vetores 

desafogar o Judiciário, conferindo-lhe maior eficiência a fim de que ele possa responder com 

maior dinamismo às demandas de outras naturezas, qualquer corte em seu orçamento em 

favor do Poder Executivo como forma de “compensar” a transferência das atividades antes 

desempenhadas no âmbito judicial teria como efeito óbvio diminuir todos os ganhos de 

desempenho que seriam obtidos com a desjudicialização de parte das execuções fiscais. Não 

se cogita, portanto, que o orçamento do Poder Judiciário possa ser afetado por tal alteração, 

sob pena de completo esvaziamento de seus objetivos. 

Sobre o quinto ponto levantado por Marcus Lívio Gomes concernente à necessidade 

de se aguardarem os resultados práticos das recentes alterações nas regras de processo civil, 

vale fazer uma relevante observação. O trabalho elaborado pelo magistrado carioca foi 

publicado em meados de 2009, quando ainda eram recentes as últimas mudanças efetuadas 

no âmbito do processo civil brasileiro, e grandes as expectativas a seu respeito. Os números 

detalhadamente expostos nas seções 2 e 3 desta dissertação colocam por terra, infelizmente, 

as esperanças que giraram em torno de tais alterações. 

O cotejamento dos números compilados ao longo dos últimos anos pelo CNJ dá a 

precisa dimensão sobre o impacto que as execuções fiscais continuam a trazer para a 

morosidade do Judiciário e, especialmente, acerca da inexistência de reflexos em tal 

realidade após as referidas mudanças legislativas.  
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Em suma, as estatísticas descritas ao longo do presente estudo demonstram de forma 

bastante contundente a completa ineficácia do modelo de cobrança atualmente adotado pelo 

Poder Público no Brasil, a despeito de todas as mudanças recentemente promovidas no rito 

das execuções cíveis e que são aplicadas de forma subsidiária às execuções fiscais.  

Basta ver que na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil a questão 

da morosidade dos processos continuava na ordem do dia. Esse texto é a prova irrefutável 

de que as mencionadas modificações no direito substantivo não conseguiram atingir os 

objetivos colimados. Não fosse assim e, por certo, não se teria aprovado um novo Código 

com o intuito de  

atender aos direitos dos cidadãos no sentido de garantir um novo Código de 

Processo Civil que privilegie a simplicidade da linguagem e da ação processual, 

a celeridade do processo e a efetividade do resultado da ação, além do estímulo à 

inovação e à modernização de procedimentos, garantindo o respeito ao devido 

processo legal242 

 

 

Em suma, sem alterar substancialmente a forma pela qual são ultimados parte dos 

procedimentos processuais relacionados às execuções fiscais, a cobrança de dívidas 

titularizadas pelas Fazendas Públicas possivelmente continuará sendo morosa e inefetiva, e 

continuaremos vendo sucessivas alterações legislativas nas normas processuais que não 

atingirão os fins desejados. Tal realidade aponta no sentido de que é inevitável apresentar 

alternativas à judicialização de parte dos procedimentos (aqueles de caráter não decisório) 

das execuções fiscais. 

O sexto e sétimo pontos que formulam críticas à desjudicialização da execução dos 

créditos tributários (já existe a possibilidade de as Fazendas venderem antecipadamente os 

bens penhorados e de indicarem na petição inicial da execução os bens que pretendem 

                                                 
242 BRASIL. Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Comissão de Juristas instituída 

pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, destinada a elaborar Anteprojeto de Novo Código 

de Processo Civil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2015, p. 03 

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf
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penhorar) podem ser desconstruídos de forma conjunta e com um argumento bastante 

simples: tais medidas, por evidente, dependeriam da efetiva localização do próprio devedor 

no curso da execução fiscal já proposta e, em ato contínuo, da ciência das Fazendas sobre a 

existência e localização de patrimônio passível de penhora. Ora, uma vez que são justamente 

esses os maiores gargalos existentes nas execuções fiscais, e considerando que são 

precisamente esses os procedimentos que se propõe desjudicializar, não há como alinhar-se 

a tal crítica. 

Por fim, a última questão apontada (as Fazendas Públicas podem desistir de recursos 

e impugnações em matérias já decididas de forma definitiva pelos Tribunais Superiores), 

embora não possa ser desprezada, trará pouco impacto ao volume atual de execuções fiscais. 

Basta ver que essa já é uma realidade presente em nosso cotidiano. Conforme mencionado 

na seção 5.1 deste trabalho, o art. 21 da Lei nº 12.844/13 autoriza a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) a não recorrer ou mesmo desistir de ações judiciais que envolvem 

temas pacificados pelo Judiciário. 

Tais medidas, embora louváveis, não conseguiram afetar o atual quadro de 

sufocamento do Poder Judiciário em vista da exorbitante quantidade de execuções fiscais 

em trâmite. Nesse sentido, ainda que não se dê nos moldes em discussão no Congresso 

Nacional, parece-nos inadiável a discussão sobre a desjudicialização das execuções fiscais 

ou de parte de seus procedimentos, conforme aqui proposto.  

 

6.8 CONCLUSÕES DO SEXTO CAPÍTULO 

A desjudicialização das execuções é um fenômeno que pode ser observado em vários 

países ocidentais. Em comum, todas essas nações demonstram a preocupação em conferir 

maior agilidade ao Poder Judiciário, retirando de sua esfera de atuação processos e 

procedimentos que, no mais das vezes, não demandam do juiz qualquer atividade 
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jurisdicional propriamente dita, mas apenas a realização e coordenação de procedimentos 

burocráticos com vistas a efetivar o crédito perseguido pelo exequente. 

Especialmente no que se refere às execuções fiscais, é imperioso reconhecer que sua 

judicialização encontra-se fortemente arraigada em nossa cultura jurídica, tendo em vista, 

principalmente, os dogmas que acompanham a cobrança das dívidas públicas há 

praticamente um século. Nesse sentido, a ideia de desvincular o processo de execução fiscal 

– ou parte de seus procedimentos – do Poder Judiciário encontra forte resistência não só em 

nossa doutrina, como também em grande parte dos atores do mundo jurídico. 

Ocorre que o quadro atual de grande congestionamento do Poder Judiciário tem como 

uma de suas principais causas a enorme quantidade de execuções fiscais em trâmite. Tal 

realidade encontraria alguma razão de ser se tais processos se prestassem a efetivamente 

recuperar esses ativos públicos.  

É necessário concluir, com base nas estatísticas relacionadas a tais processos, que 

estamos muito longe dessa meta, razão pela qual é absolutamente imperioso pensar 

alternativas ao atual sistema de cobrança inteiramente judicializada das dívidas públicas. 

Nessa linha, ao longo das duas últimas décadas foram discutidos alguns projetos de 

lei que tempor objetivo, em maior ou menor medida, desjudicializar as execuções fiscais, 

transferindo-as total ou parcialmente ao Poder Executivo, sendo certo que tais propostas 

legislativas nunca prosperaram.  

O que se demonstra no presente trabalho é a viabilidade de que alguns atos 

processuais (procedimentos) relacionados às execuções fiscais, especificamente a citação do 

devedor e a localização e penhora de seus bens, sejam praticados pelos próprios credores 

(Fazendas Públicas), por meio das ferramentas tecnológicas existentes e que já se prestam, 

de forma bastante eficiente, à comunicação entre o Fisco e os contribuintes, inclusive para 
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processos que tramitam no âmbito administrativo e nos quais se discutem questões de 

natureza tributária. 

A transferência de tais procedimentos para o Poder Executivo, obviamente, implica 

a quebra de paradigmas existentes há décadas no que se refere ao processamento das 

execuções fiscais no Brasil, encontrando uma série de críticas de abalizada doutrina. A 

despeito de tal realidade, o quadro atual de ineficiência das execuções fiscais judicializadas 

demanda que se pensem alternativas – respeitando-se as garantias constitucionais dos 

contribuintes – ao modelo vigente. 

De toda forma, sugere-se que a desjudicialização dos executivos fiscais tenha 

abrangência limitada aos tributos sujeitos aos chamados “lançamentos por homologação”, 

tendo em vista que se tratam de exações cuja liquidez é declarada ao Fisco pelo próprio 

contribuinte que, por conseguinte, não será surpreendido pela cobrança de tais valores. 
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7. CONCLUSÕES GERAIS 

A preocupação com a morosidade no trâmite nos processos judiciais do Poder 

Judiciário é comum a muitos países ocidentais, estando positivada no ordenamento jurídico 

de países de diferentes culturas e tradições jurídicas. 

No Brasil, uma das principais linhas de atuação do Estado no combate à morosidade 

do Poder Judiciário é a promoção de sucessivas alterações legislativas nas normas 

processuais, chegando a se inserir a garantia à “duração razoável do processo” no texto 

constitucional. Tais alterações, contudo, jamais conseguiram tornar efetiva a garantia 

constitucional de acesso a uma Justiça célere. 

O nível de litigiosidade da Administração Pública brasileira é estarrecedor e 

demonstra, com bastante clareza, ser inadiável a discussão sobre a criação de alternativas 

para tal realidade, chamando a atenção, nesse particular, a exorbitante quantidade de 

execuções fiscais em trâmite nos diversos segmentos da Justiça. 

Colabora enormemente para tal contexto de congestionamento do Poder Judiciário 

as demandas que surgiram a partir da redemocratização do país e da consequente inclusão 

de diversos direitos dos cidadãos – e correspondentes deveres do Estado – no texto 

constitucional. Tais direitos, maciçamente inadimplidos pelos Poderes Públicos, acabaram 

gerando uma grande quantidade de ações judiciais que têm por intuito compelir o Estado a 

cumprir seus deveres. 

Paralelamente a tal realidade, é inequívoco que os milhões de processos de execução 

fiscal atualmente em curso acabam por contaminar o andamento célere dos processos de 

outras naturezas, na contramão do princípio constitucional da duração razoável do processo. 

O modelo legislativo vigente para o processamento das execuções fiscais está 

lastreado na completa judicialização de todos os procedimentos inerentes ao processamento 

dessas demandas. Tal realidade foi pensada tendo como base a indisponibilidade dos 
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interesses envolvidos em tais demandas e estruturada a partir de várias prerrogativas e 

privilégios processuais concedidos à Administração Pública em Juízo. Por assim o ser, as 

Fazendas Públicas acabam por judicializar praticamente todas as demandas relacionadas ao 

inadimplemento de seus créditos. Tal medida, na prática – e as estatísticas não deixam 

qualquer dúvida a esse respeito –, redunda na existência de milhões de execuções fiscais que 

estão fadadas ao completo insucesso e prestam-se apenas a congestionar o Poder Judiciário. 

Portanto, muito longe de atender aos princípios da eficiência do Estado e da 

indisponibilidade do interesse público, a atual dinâmica conferida às execuções fiscais acaba 

por ser sua irrefutável negação, na medida em que inviabiliza que devedores saldáveis do 

ponto de vista patrimonial sejam cobrados com eficiência, privilegiando os maus pagadores 

e incentivando o comportamento disseminado na sociedade de não pagamento de tributos. 

A desjudicialização das demandas envolvendo a Administração Pública, muito 

embora já seja uma realidade observada em diversos dispositivos legais, ainda é muito 

tímida, razão pela qual as iniciativas existentes ainda não tiverem o condão de contribuir de 

forma mais efetiva para o combate à morosidade do Judiciário.  

De toda forma, tais medidas prestam-se a demonstrar a viabilidade de retirar parte 

dos procedimentos relacionados às execuções fiscais da esfera de controle do Poder 

Judiciário, que, afinal, não tem o monopólio para a resolução de todos os conflitos 

envolvendo a Administração Pública. 

É necessário, portanto, que os instrumentos existentes sejam aprofundados, sem 

prejuízo de se estabelecerem novas formas de desjudicialização dos executivos fiscais. 

Dentro dessa linha o que se propõe no presente estudo é desjudicializar parte dos 

procedimentos relacionados às execuções fiscais, de forma a conferir mais agilidade e 

eficiência ao trâmite dessas ações. A desjudicialização das execuções é um fenômeno que 

pode ser observado em vários países ocidentais. Em comum, todos esses países demonstram 
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a preocupação de combater a morosidade do Poder Judiciário, retirando de sua esfera de 

atuação processos e procedimentos que, no mais das vezes, não demandam do juiz qualquer 

atividade jurisdicional propriamente dita, mas apenas a realização de procedimentos com 

vistas a efetivar o crédito perseguido pelo exequente. 

Nesse contexto, entende-se viável que alguns atos processuais (procedimentos) 

relacionados às execuções fiscais, especificamente a citação do devedor e a localização e 

penhora de seus bens, sejam praticados pelos próprios credores (as Fazendas Públicas), por 

meio das ferramentas tecnológicas existentes e que já se prestam, de forma bastante eficiente, 

à comunicação entre o Fisco e os contribuintes, inclusive para processos que tramitam no 

âmbito administrativo e nos quais se discutem questões de natureza tributária. 

Obviamente, a transferência de tais procedimentos para a esfera administrativa 

implica a quebra de paradigmas existentes há décadas quanto ao processamento das 

execuções fiscais no Brasil, encontrando uma série de críticas de abalizada doutrina. A 

despeito disso, o quadro atual de ineficiência das execuções fiscais judicializadas demanda 

que se pensem alternativas – respeitando-se as garantias constitucionais dos contribuintes – 

ao modelo vigente. 

Nesse contexto, sugere-se que a desjudicialização da citação e da penhora nos 

executivos fiscais tenha abrangência limitada aos tributos sujeitos ao chamado “lançamento 

por homologação”, tendo em vista que se trata de exações cuja liquidez é declarada ao Fisco 

pelo próprio contribuinte. 
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