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“(...)Não existe vida sem luta! Lutar dia a dia pela nossa sobrevivência dá sabor à 

vida. Comece a enxergar que o sabor da vida está em saber o quanto ela custa. Seria 

muito triste conseguir tudo de forma fácil; a vida não teria valor nenhum. Que bom 

termos a visão e a possibilidade de voltar a enxergar. Aquilo que antes parecia uma 

razão para você reclamar, é agora motivo de bênção” (Wellington Jardim). 
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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo o estudo da cobrança do crédito tributário através do 

procedimento de execução fiscal, apontando as vicissitudes do sistema de resolução de 

conflitos e destacando aprimoramentos necessários a uma cobrança justa, célere e efetiva. 

Inicia-se com a releitura da dimensão clássica da concepção do tributo, considerando a 

perspectiva da ética e o dever fundamental de pagar tributos, bem como percorrendo-se os 

instrumentos processuais do suposto sistema privilegiado na cobrança dos créditos públicos 

que, na verdade, orienta para uma enorme perda de eficácia social, sobretudo em virtude do 

excesso de parcelamentos especiais rotineiramente concedidos. Prossegue-se destacando os 

aprimoramentos necessários, realçando a necessidade de unificação e cooperação efetiva dos 

atos praticados no processo administrativo e judicial, bem como pelo combate ao excesso e 

desorganizado meios judiciais de defesa. Propõe-se a viabilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para preenchimento do interesse de agir para que se impugne 

judicialmente o processo de cobrança fiscal. Apresenta-se o fenômeno da desjudicialização 

como paradigma no direito comparado para que se perfaça um modelo racional e justo de 

cobrança dos créditos públicos. E finaliza-se analisando os métodos adequados de resolução 

de conflitos tributários com a democratização e participação do cidadão, notadamente, a 

arbitragem e a transação, aprofundando métodos eficientes e estratégicos de cobrança 

extrajudicial da dívida pública, como o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente 

pela Administração Pública. 

 

Palavras-chave: Execução Fiscal. Sistema de resolução de conflitos tributários. 

Desjudicialicação. Eficiência. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to study the collection of the tax credit through the fiscal 

execution procedure, pointing out the vicissitudes of the system of conflict resolution and 

highlighting the necessary improvements to a fair, rapid and effective collection. It begins by 

re-reading the classical dimension of the concept of taxation, considering the ethical 

perspective and the fundamental duty to pay taxes, as well as by going through the procedural 

instruments of the supposed privileged system in the collection of public credits that, in fact, 

guides to an enormous loss of social efficiency, mainly due to the excess of special 

installments routinely granted. The necessary improvements are highlighted, highlighting the 

need for unification and effective cooperation of the acts practiced in the administrative and 

judicial process, as well as for the fight against excess and disorganized judicial means of 

defense. It is proposed the viability of the previous administrative request as a condition to fill 

the interest of action to challenge the tax collection process judicially. The phenomenon of 

disjudicialization is presented as a paradigm in comparative law so that a rational and fair 

model of collection of public credits can be prepared. It ends by analyzing the appropriate 

methods of resolving tax disputes with democratization and citizen participation, notably 

arbitration and transaction, deepening efficient and strategic methods of extrajudicial 

collection of public debt, such as the recognition of interim Public administration. 

 

Keywords: Fiscal Execution. System of resolution of tributary conflicts. Disqualification. 

Efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem por objetivo o estudo dos mecanismos de cobrança do 

crédito tributário existentes no sistema judicial brasileiro visando trazer reflexões ao 

aprimoramento do processo executivo fiscal, com enfoque no sistema de resolução de 

conflitos, sobretudo em razão do surgimento de uma Administração Tributária de massas, em 

razão do incrível número de fatos geradores praticados pelos contribuintes. A massificação no 

Direito Tributário, entretanto, não veio acompanhada no sistema brasileiro de avanços 

significativos à solução racional de conflitos tributários. 

A aderência do tema à linha de pesquisa ―Poder Econômico e seus Limites Jurídicos -, 

justifica-se pela mencionada necessidade de revisão da concepção clássica de tributo, na 

complexa sociedade cooperativa e solidária brasileira, em que o Estado é o principal agente 

regulador e planejador da política econômica. Assim, havendo melhoria na eficiência da 

arrecadação fiscal, há consequentemente mais isonomia entre as empresas no âmbito 

concorrencial, menos demandas judiciais, diminui o índice de morosidade da justiça e 

concretiza o princípio da capacidade contributiva. 

Partindo-se dessa premissa, o capítulo primeiro abordará os princípios tributários 

delineados como referenciais éticos para um sistema de cobrança justo, racional e efetivo, 

albergando a concepção do tributo sem uma relação de dominialidade, mas como um dever 

social do cidadão em relação ao fisco, demonstrando, de outro lado, que não há diferença 

impactante entre o sistema de execução fiscal utilizado pela pessoa jurídica de direito público 

face ao sistema de cobrança previsto no novo código de processo civil entre particulares. 

No capítulo seguinte, sob a nova perspectiva de urgência quanto ao aprimoramento do 

sistema de resolução de conflitos tributários, serão apresentados temas já delineados por 

alguns doutrinadores como a ausência de cooperação e repetição de atos praticados na lide 

administrativa e posteriormente na esfera judicial, bem como a ampla possibilidade de 

discussão judicial nos feitos tributários ante a ausência de normas regulamentadoras do 

processo tributário fiscal. Ainda, pretende-se um giro epistemológico na visão do interesse de 

agir no âmbito tributário para se discutir os feitos na esfera judicial, pugnando pela extensão 

da linha previdenciária decidida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à viabilidade de 

prévio requerimento administrativo antes da tutela judicial. Ademais, ainda se abordará uma 

revisão do marco temporal definido como fraude na execução fiscal, bem como percorrerá o 

risco de perda da eficácia social em virtude do excesso de parcelamentos concedidos pelo 
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Poder Executivo e Legislativo. 

No capítulo 3, será analisada a denominada “Crise da Justiça” que resultou na revisão 

do alcance constitucional à cláusula do acesso à Justiça, sendo efetivamente expostos e 

analisados modelos jurídicos de resolução de conflitos tributários de outros países, em 

comparação com o modelo brasileiro, quanto seus respectivos níveis de desjudicializacão, isto 

é, deslocamento para Administração do protagonismo da execução fiscal e a ampliação da 

solução consensual, propondo aperfeiçoamentos eficazes para um sistema racional e justo de 

cobrança. 

Por fim, no capítulo 4, serão analisadas a juridicidade e a adequação de métodos 

extrajudiciais e consensuais de resolução de conflitos tributários, visando justamente 

aproximar Fazenda Pública e contribuinte em soluções cooperativas, como o reconhecimento 

de ofício da prescrição intercorrente pela Fazenda Pública. 

O principal referencial teórico desta dissertação é a obra ― Racionalidade Legislativa 

do Processo Tributário, fruto da tese de mestrado do Professor João Aurino e a metodologia 

de pesquisa utilizada é a sistêmica, de acordo com a obra ―Manual de Metologia da Pesquisa 

no Direito de Orides Mezzaroba e Claúdia Servilha Monteiro, na medida em que serão 

percorridos os principais contornos dos sistemas de resolução de conflitos de dinheiro 

nacional e internacional, sob os aspectos de racionalidade, celeridade, efetividade e eticidade, 

em que serão examinados os mecanismos de solução de conflitos em matéria tributária 

voltados ao aperfeiçoamento do sistema de cobrança em que se respeite as garantias 

fundamentais do cidadão. 
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1.COMPREENSÕES TEÓRICAS SOBRE O MODELO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO E O REFERENCIAL ÉTICO BASEADO EM PRINCÍPIOS 

 

De início, é necessário frisar que nesta primeira análise, quando observarmos algum 

problema de vicissitude ou ineficiência, não adiantaremos o caminho ou solução a ser adotada 

para a resolução a ser sanada, o que só faremos a partir do capítulo 2, deixando para 

prescrever meios e métodos concretos de incrementos adequados no momento em que já 

tivermos analisado as compreensões teóricas basilares. 

 

De certa forma, há uma posição majoritária na doutrina que o complexo sistema de 

resolução de conflitos em matéria tributária criada pelo Estado brasileiro não se destaca por 

sua eficiência, pelo contrário, há um problema crônico de transparência na gestão fiscal 

quanto à eficiência. 

 

Nessa lógica, o sistema processual de executivo fiscal tem demonstrado um grande 

centro de imbróglios tanto que se fala em Reforma Tributária desde 2003 1 , não tendo 

diminuído depois da vigência da lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que fixou as ideias 

básicas do processo judicial tributário.  

 

Como será explanado, o modelo criado pelo legislador brasileiro, frustra tanto as 

expectativas dos particulares quanto os anseios do Estado, além de sobrecarregar 

consideravelmente o Judiciário com demandas que se arrastam, muitas vezes, por décadas. 

 

Diante disso, a análise da compatibilidade entre uma lei e o seu referencial de 

efetividade no ordenamento jurídico depende da definição dos critérios e princípios concretos 

do ordenamento jurídico paradigma. 

 

É nessa perspectiva que Gilmar Ferreira Mendes, pontua a necessidade de que seja 

feito um elevado estudo aos princípios constitucionais, pois: “São mais importantes, porque 

                                                 

1  BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de emenda à constituição – PEC 41/2003. Disponível em: 

<http://camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=113717>, acessado em 25 de ago. 2018. 

http://camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=113717
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fundamentais, os princípios escolhidos pelo constituinte para fixarem-se no texto 

constitucional, e, por esta razão, se sobrepõem aos de matriz legal2”. 

 

Especificamente sobre a moral tributária, Klaus Tipke informa que a ética tributária se 

substancializa na busca dos razoáveis, compreensíveis e fundantes princípios e valores que 

devem nortear a conduta dos Poderes Públicos para que o cidadão possa considerar a 

tributação justa3. 

 

Inclusive, o professor Eduardo Jardim proclama a importância dos princípios no 

sistema processual tributário: 

 

Não seria despiciendo recordar que os elementos mais importantes de um sistema 

são denominados princípios, seja um sistema viário, fluvial ou normativo. Num 

sistema normativo, os princípios habitam o patamar constitucional ao lado de outras 

normas, mas se distinguem destas em virtude do valor neles contido e pelo âmbito 

de abrangência racional de seus efeitos4. 

 

Apenas para situar a evolução histórica, calha registrar que antigamente os princípios 

não passavam de mera fonte subsidiária do Direito aplicando-se em face da omissão das 

regras, entretanto, após o neoconstitucionalismo, os princípios deram um salto qualitativo5 

significativo de modo a deter igual importância as regras jurídicas no ordenamento. 

 

Nesse teor, é importante fixar um referencial teórico prioritariamente baseado em 

princípios, em primeiro lugar, tendo em vista, ao menor grau de abstração que oferece um 

elemento mais seguro para a racionalidade célere e efetiva de um processo executivo fiscal. 

 

De outro lado, soma-se que o caráter mandamental dos princípios reforça a análise da 

compatibilidade vertical com a Constituição Federal, isto porque, como os princípios 

                                                 

2 MENDES, Gilmar Ferreira. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Saraiva, p. 859. 
3TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2012, 

p.8. 
4 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p.84-85. 
5  Alencar, Martsung F.C.R. O sistema jurídico: normas, regras e princípios. Disponível em: < 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15037-15038-1-PB.pdf>, acessado em 25 de ago. 2018. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15037-15038-1-PB.pdf
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concretizam valores, ao se fixar aqueles (princípios) como base do referencial ético, também 

se estará, de forma indireta, fixando estes (valores)6. 

 

Nessa ideia, ressaltando a importância do neoconstitucionalismo no cenário atual, 

ensina Renato Lopes Becho: 

 

... cremos que vivemos na era do neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. Ela se 

caracteriza pela supremacia constitucional, notadamente pela vinculação de 

princípios jurídicos que informam e conformam todo o ordenamento, reforça o 

caráter interpretativo da norma jurídica e tem como pano de fundo o respeito aos 

direitos humanos. Também assim o é para o pós-positivismo tributário. Até porque a 

Carta de 1988 contém um extenso e imperioso sistema constitucional tributário que 

reduz significadamente a liberdade para o legislador tributar7. 

 

Dessa forma, com a finalidade de formular um referencial teórico satisfatório, 

precisaremos fazer uma breve análise dos princípios fundamentais impostos pela Constituição 

aos âmbitos tributário, administrativo e processual – sem ter por finalidade o exaurimento e 

desenvolvimento completo dos princípios em cada ramo do Direito, ou seja, apenas fixar, de 

modo operacional, os postulados aplicados a proposta do presente trabalho. 

 

Por fim, cumpre frisar que a análise principiológica não se completa com a análise 

apenas constitucional, sob pena de negar a evolução do Direito antes de sua 

constitucionalização8. 

 

1.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

Tradicionalmente, é comum afirmar que o devido processo legal (due processo of law) 

surgiu na Carta Magna inglesa de 1215, como finalidade de evitar restrições arbitrárias à 

liberdade e à propriedade, levando em consideração também a garantia de um julgamento em 

conformidade com a legislação. 

 

                                                 

6 Cumpre frisar a dificuldade de distinção normativa entre valores e princípios: “Os princípios jurídicos exigem 

as mesmas características dos valores: interação, equilíbrio, polaridade e ausência de hierarquia. Em certos 

pontos, chegam a se confundir, principalmente pelas dificuldades terminológicas” (TORRES, Ricardo Lobo. 

Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. v.II. Valores e princípios constitucionais tributários. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2014, p.189). 
7 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros, São Paulo: Saraiva, 2014. 
8 TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes, op. Cit, p.17 
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No Brasil, houve o acolhimento expresso do princípio no texto constitucional em 1988, 

tendo em vista que anteriormente as Constituições anteriores de 1967 e 1969 não faziam 

referência. Porém, Alberto Nogueira9 ressalta que a doutrina brasileira já mencionava sua 

aplicação desde longa data, conforme textos de José Frederico Marques10 e Geraldo Ataliba11. 

 

Em grande síntese, Eduardo Jardim arremata que ilustrando tal princípio somente por 

meio de norma concreta e individual prolatada em processo, pode ocorrer a sanção máxima 

em nosso direito, no caso, a privação da liberdade do da propriedade12. 

 

De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior, nos tempos atuais, o devido 

processo legal é o sustentáculo basilar sobre o qual todos os princípios constitucionais do 

Direito Processual se instruem: 

 

Em nosso parecer, bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do due 

process of law para que daí decorressem todas as consequências processuais que 

garantiriam aos litigantes o direito a um processo e uma sentença justa. É, por assim, 

dizer o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do processo são 

espécies13. 

 

Em outras palavras, podemos resumir como um princípio e/ou garantia mais 

significativa do sistema processual, irradiando a todas as garantias processuais existentes no 

ordenamento jurídico. Ainda, funcionando como elemento limitador de condutas arbitrárias, 

trata-se de um postulado inseparável ao Estado Democrático de Direito, devendo-se ressaltar 

que o próprio Estado14 também a ela precisa se submeter conforme entendimento doutrinário 

pacífico. 

 

De outro modo, é importante registrar que o conceito sofreu impacto e modificações 

relevantes com o tempo, principalmente pelo sistema norte-americano, que remodelou e 

estendeu sua abordagem. Dito isso, a doutrina moderna costuma dividir em dois vieses: 1) 

                                                 

9 NOGUEIRA, Alberto. Devido Processo Legal Tributário. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.1. 
10 MARQUES, José Frederico. A garantia do “due process of law” no direito tributário. In: Revista de Direito 

Público, v.2, ano 5, 1968, p.28-33. 
11 ATALIBA, Geraldo. Penalidade Tributária – processo administrativo tributário – princípios – due processo of 

law. In: Estudos e pareceres de direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, v.2, p.238. 

12JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. op. cit., p. 116. 
13NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p.25. 
14CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 37ª Edição, 

2017, p.985. 
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devido processo legal formal – que se relaciona com a defesa das garantias processuais; 2) 

devido processo legal material – que se materializa nos conceitos da razoabilidade e/ou 

proporcionalidade, e com o fim da justiça. 

 

Vale ressaltar que, também no direito tributário existe essa dualidade, de modo que a 

acepção substancial (material) se associa a outros princípios tributários, como pode ser 

inferido das palavras da professora Isabela Bonfá de Jesus, a respeito dos princípios que são 

aplicados ao processo administrativo tributário: 

 

(b) Devido processo legal: bipartição nos princípios do devido processo legal 

substancial, o qual abrange os direitos que compõem o denominado “Estatuto do 

Contribuinte”, explicitandos no art. 150 da CF/1988 (legalidade, isonomia, 

anterioridade, irretroatividade, não confisco, capacidade contributiva), e do devido 

processo legal processual, compreendendo garantias que, em seu cerne, constituem 

objeto do contraditório e da ampla defesa...15 

 

Nessa linha de pensamento, pode-se ressaltar que o devido processo legal formal 

contém o direito de ser processado de acordo com normas prefixadas (reflexo do princípio do 

juízo natural), contendo outras garantias processuais, como acesso à justiça, contraditório, 

ampla defesa e duração razoável do processo. 

 

Justamente por isso, a doutrina majoritária entende pela existência de uma amplitude 

extensiva16, dos princípios que decorrem do devido processo legal, valorizando, por exemplo, 

o princípio da ampla defesa. 

 

Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu condições que lhe 

possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a 

verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o 

contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução 

dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação, caberá 

igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe 

apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita 

pelo autor17. 

 

 

De outro lado, grande importância detém o princípio da publicidade, que também é 

                                                 

15 JESUS, Isabela Bonfá de; JESUS, Fernando Bonfá de; JESUS, Ricardo Bonfá de. Manual de direito e 

processo tributário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.371. 
16DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol I. Salvador: juspodivm, 2012, p.35. 
17 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2006, p.93 
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uma decorrência do devido processo legal. Umbilicalmente, a publicidade está vinculada ao 

contraditório e à ampla defesa, não é suficiente apenas que a parte tenha ciência de um ato 

administrativo ou judicial, sendo indispensável, também, a possibilidade de se expressar sobre 

o seu conteúdo. 

 

Como antecipado, o princípio do juízo natural deriva também como uma garantia do 

devido processo legal, impondo-se que a competência de um magistrado para julgamento de 

determinado feito seja anterior, como enuncia a doutrina: “O que é o juiz natural? É o juiz 

competente, o juiz que tenha competência antes do fato conhecido; não o juiz designado para 

determinada controvérsia. Então, juiz natural é o juiz competente para o feito18”. 

 

Outrossim, ainda que se apresente o aspecto formal que se liga a diversas garantias 

processuais, parte majoritária da doutrina considera que o devido processo legal também 

apresenta um aspecto material e complementar ao aspecto formal. Em outras palavras, a 

decisão além de formalmente regular, também precisa ser razoável e correta19. 

 

Nessa linha, da configuração material do devido processo legal, conforme Didier20, 

haveria o conhecimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em pensamento 

semelhante, Luís Roberto Barroso 21 , aduz que o princípio surge no direito americano 

englobando o direito de tomar conhecimento do processo, ser assistido por um advogado, ter 

um juiz imparcial; porém, posteriormente, houve uma ruptura substancial ampliando seu 

conceito de modo que a Suprema Corte Americana passou a controlar a discricionariedade dos 

atos de governo e invalidá-los pela falta de razoabilidade. 

 

Nas palavras de Béze, constitui um “freio ao processo de elaboração, de aplicação e de 

execução das leis em nome da supremacia dos fins de razoabilidade e proporcionalidade”22. 

 

No que tange à proporcionalidade, ressalta-se seu desenvolvimento na atuação do 

                                                 

18FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006. 
19 FILHO, João Aurino de Melo. Racionalidade legislativa do processo tributário. Salvador: Juspodivm, 2018, 

p.192. 
20DIDIER JR., Fredie. op. cit, p.42. 
21BARROSO. Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011, p.43, nota de rodapé. 
22 BÉZE, Patrícia Mothé Glioche. Devido Processo Legal. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA Eduardo; 

GALDINO, Flavio (Orgs). Dicionário de princípios jurídicos. São Paulo: Elsevier, 2011, p.247. 
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direito alemão pela doutrina de Alexy, sendo uma construção do direito jurídica que impõe 

uma regra concreta para a solução do choque entre princípios jurídicos, diferenciando-se de 

um conteúdo que genérico como o princípio da razoabilidade: 

 

Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela uma 

estrutura racionalmente definida, com sub-elementos independentes – a análise da 

adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito – que são 

aplicados em uma ordem pré-definida, e que conferem à regra da proporcionalidade 

a individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência de razoabilidade23 

 

Por outro lado, é imperioso ressaltar que para efeitos práticos24, o Supremo Tribunal 

Federal não distingue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, é 

unânime em afirmar que os dois coexistem de forma simultânea como decorrência do devido 

processo legal material. Inclusive, a proporcionalidade, ademais seja de regra de ponderação 

entre princípios, apresenta, principalmente no direito público, um vetor essencial, utilizando-

se como meio de controle e segurança da atuação administrativa.  

 

Inclusive, em âmbito administrativo especificamente no processo tributário, que tem 

como objeto análise de atividade tipicamente restritiva de direitos (tributação), como entende 

João Aurino25, também se deve respeito ao devido processo legal, já que a Constituição lhe 

impôs, expressamente, a concretização de dois dos seus principais desdobramentos: 

contraditório e ampla defesa (artigo 5a, LV). 

 

Ademais, por força da norma constitucional, necessário que seja garantida, em toda 

relação processual tributária, além do contraditório, o direito à ampla defesa, que, segundo 

Gilmar Ferreira Mendes26 (baseado em julgamentos da Corte Constitucional alemã) engloba o 

direito de informação, que obriga sejam as partes comunicadas dos atos praticados no 

processo; direito de manifestação, que assegura às partes a possibilidade de se manifestar 

sobre os elementos de fato e de direito constantes no processo; e direito de ver seus 

                                                 

23SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, v. 91, n.798, p. 23-50, 

abr.2002, p.31. 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 1054843 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 

01-08-2018. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1054843&classe=ARE-

AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>, acessado em 22 de fev. 2019. 
25 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.195. 
26 MENDES, Gilmar Ferreira. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, p.494. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1054843&classe=ARE-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1054843&classe=ARE-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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argumentos considerados, que exige capacidade de apreensão e isenção de ânimo do julgador 

na análise das razões apresentadas. 

 

Dessa forma, ainda na atividade administrativa no aspecto tributário deve se submeter, 

no mínimo27, a alguns reflexos do devido processo legal, como o direito de participação do 

contribuinte nos atos preparatórios do lançamento de ofício. Em outros termos, a atuação 

tributária, que impõe a realização de uma obrigação em alguns casos de forma coativa, 

justifica que, ainda que se trate de simples procedimento, o contribuinte detenha, ao menos, o 

direito de participação. 

 

1.2 ACESSO À JUSTIÇA X ACESSO AO JUDICIÁRIO 

 

Parte maciça da doutrina ensina que o princípio do acesso à justiça é originado da 

leitura do art. 5, inc. XXXV, da Constituição Federal que menciona: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.  

 

Por outro lado, de início, vale aqui fazer uma importante distinção feita por João 

Aurino28: o princípio do acesso à Justiça é mais amplo que o comando constitucional que 

veda a edição de norma legal que exclua do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça 

a direito. 

 

Nessa perspectiva, continua o renomado autor afirmando que a interpretação literal 

que se extrai da Constituição Federal é ínfima em definições, podendo-se citar, sem pretensão 

de esgotar as seguintes interpretações a partir do seu texto: princípio da inafastabilidade da 

jurisdição; princípio do acesso ao Judiciário; direito de ação; cláusula de reserva de jurisdição; 

entre outras.  

 

Sob esse prisma, dentre as concepções previstas, parece-nos mais adequado e mais 

abrangente certamente que a norma do art.5, inc. XXXV, garante o “acesso ao Judiciário”.  

 

Quer dizer, quando a norma determina que a lei não excluirá da apreciação judicial 

                                                 

27 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.196. 
28 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.196. 
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lesão ou ameaça a direito, impõe ao legislador que não edite lei que impeça o acesso ao 

sistema judiciário de maneira global. 

 

Ora, numa leitura rápida com os olhos voltados apenas para a literalidade, é possível 

que o intérprete seja levado à conclusão que apenas o Judiciário concretiza o acesso à justiça, 

o que não seria o melhor sentido da norma.  

 

Há que se salientar, então, que a interpretação gramatical é insuficiente para a 

construção do raciocino jurídico, como leciona Isabela Bonfá de Jesus: 

 
[...] são levados em consideração os seguintes métodos de interpretação: (a) 

Gramatical - identificar o significado gramatical das palavras, sua etimologia. Tal 

método por si só não é suficiente, nem seguro, porque existem palavras com mais de 

um significado; 

(b) Lógico – funda-se na interpretação conforme o contexto, analisando o que se 

quis dizer, e não o que está dito (sentido da norma). Procura-se o sentido lógico do 

texto, para se evitarem incoerências e contradições; 

(c) Histórico – busca-se o contexto no qual a norma jurídica foi criada, sua razão de 

nascer e de ser. A aplicação desse método de interpretação leva em consideração, por 

exemplo, a exposição de motivos de determinada norma; 

(d) Teleológico – busca-se o sentido da norma jurídica, tendo em vista o fim que ela 

quer alcançar; prima pela busca da finalidade da norma; 

(e) Sistemático – identifica-se a posição da norma jurídica dentro do ordenamento 

jurídico e sua relação com as demais normas, para que harmonicamente se ajustem29. 

 

De igual modo, aqui reside a importante distinção segundo a interpretação sistemática, 

conforme Paulo de Barros Carvalho: 

 

Os métodos literal e lógico estão no plano sintático, enquanto o histórico e o 

teleológico influem tanto no nível semântico quanto no pragmático. O critério 

sistemático da interpretação envolve os três planos e é, por isso mesmo, exaustivo da 

linguagem do direito. Isoladamente, só o último (sistemático) tem condições de 

prevalecer, exatamente porque antessupõe os anteriores. É, assim, considerado o 

método por excelência30. 

 

De forma simples, o que se pretende infirmar é que o princípio do acesso ao Judiciário 

difere do acesso à Justiça. Oriente-se, o princípio do acesso à Justiça é mais amplo, 

determinando que as partes tenham um provimento que garanta seus interesses legítimos no 

cerne de um sistema célere, seguro, efetivo e justo, não necessariamente sua concretização 

                                                 

29 JESUS, Isabela Bonfá de. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 122- 123. 
30 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 134. 
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precisa ser pela via judicial. 

 

Nessa linha, Cappelletti registra que a expressão “acesso à Justiça” possui duas 

acepções: preliminarmente, de acessibilidade ao sistema decisório estatal, ligado ao Judiciário; 

e um segundo, de acesso a modalidades de resolução de litígios que gerem efeitos justos31, 

independentemente do caminho tomado. 

 

Sob esse prisma, dialogando justamente sobre esse segundo conceito de acesso à 

justiça, Cappelletti elenca quais seriam os três maiores obstáculos a sua concretização: 1) os 

custos do processo; 2) ausência de informação dos cidadãos aos seus direitos; 3) ausência de 

concretização dos direitos difusos. 

 

Assim, em síntese, o autor propõe três soluções plausíveis, chamados de “ondas” 32 de 

acesso à Justiça: 1) concretizar uma assistência jurídica aos necessitados; 2) tutelar 

juridicamente os direitos difusos com ênfase nos direitos do consumidor e ambientais; 3) de 

maneira inclusive tutelando as duas ondas anteriores, concentra-se no conjunto de instituições, 

pessoas e procedimentos com finalidade de prevenir conflitos. 

 

Nesse enfoque, concordamos com João Aurino no sentido de que, atualmente, pode-se 

dizer que as duas33 primeiras ondas de acesso à Justiça já se encontram, razoavelmente, 

concretizadas.  

 

De outro lado, não se pode falar na concretização da terceira onda: o encargo de se 

levar um conflito ao Judiciário ainda não foi simplificado pela criação de mecanismos 

satisfatórios e efetivos. Isto é, ainda se encontra penoso o acesso a uma ordem jurídica justa. 

 

Em outras palavras, atualmente, os sistemas jurídicos satisfizeram, em menor ou maior 

escala, o “acesso ao Judiciário”, mas não deram concretude ao “efetivo acesso à Justiça”.  

 

Logo, o pensamento de Cappelletti prima pela realização do efetivo acesso à Justiça, 

                                                 

31OLIVEIRA, Daniela Olímipo de. Desjudicialização, acesso à justiça e teoria do processo. Curitiba: Juruá, 

2014, p.23. 
32CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988, p.31. 
33 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.197. 
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sendo o acesso formal ao Judiciário um direito de “menor” extensão. 

 

Justamente por isso, o efetivo acesso à Justiça significa a possibilidade de diversas 

esferas de resolução de conflitos, seguras, efetivas e ágeis, desprendendo-se da instância 

responsável por esta solução, seja administrativa, judicial ou até fora da instância estatal, 

sendo uma das propostas do autor a concepção de meios alternativos de resolução de conflitos, 

e também o aperfeiçoamento34 do Poder Judiciário. 

 

Conclui o renomado autor 35  que o acesso à Justiça, na linha hodierna, atrela-se 

diretamente à essência do Estado Democrático e Social de Direito. Antigamente, a noção de 

acesso à Justiça nos estados burgueses era apenas formal e se misturava com o direito de 

propor ou contestar uma ação. Assim, modificou-se na medida em que as sociedades liberais 

se desenvolveram e se alterou a ideia de direitos humanos, não bastando, apenas, certificá-los, 

sendo imprescindível ao Estado uma ação positiva para efetivar o direito. Logo, o acesso à 

Justiça não é mais entendido como a possibilidade de demandar e de se defender em juízo, 

entendendo-se como o meio mais adequado e célere de se garantir e se efetivar direitos. 

 

Ademais, na doutrina de Cappelletti, a ideia central do acesso à Justiça detém uma 

característica de desconcentração das próprias vias de acesso à Justiça, sendo possível afirmar 

pela impossibilidade de trajeto exclusivo pela judicial, destacando-se outros caminhos como a 

importância de meios diretos de resolução de litígios entre as próprias partes: 

 

O modelo que se anuncia é o de uma justiça descentralizada. Depois do caráter 

simbólico mais afirmado, esta é a segunda característica da justiça democrática. A 

justiça passa a ser mais simbólica e mais descentralizada. O mundo comum não 

despertou da perspectiva democrática, mas deixa de basear-se menos em valores 

substanciais comuns para adotar um método comum, m processo. Para assimilar de 

modo satisfatório esse novo modelo que está surgindo, é preciso, antes de mais nada, 

analisar seu enraizamento nas novas formas de justiça que anunciam uma 

                                                 

34“Os postulados do garantismo e da efetividade é que vão tornar possível o oferecimento de um processo 

impregnado de humanismo que prima pela qualidade das decisões. A tendência moderna é a de flexibilização das 

técnicas e do sistema processual como um todo, de modo que aquelas possam mais bem aderir às peculiaridades 

do direito material e cumprir seus escopos institucionais. O direito a tutela jurisdicional efetiva engloba o direito 

à técnica processual adequada (norma processual); instituição de procedimento capaz de viabilizar a participação; 

e a própria resposta jurisdicional. Neste diapasão, a tutela jurisdicional efetiva não é apenas uma garantia, mas 

sim, ela própria, “um direito fundamental”, cuja eficácia é preciso assegurar, em respeito à dignidade da pessoa 

humana o processo dever ter o maior alcance prático e a menor restrição e custo possíveis aos direitos do cidadão. 

Esta é, efetivamente, a maior contribuição da teoria dos direitos fundamentais ao direito processual” (AMOS, 

Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 2008, p.40-41). 
35 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. op. cit., p.9-11. 
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transformação do próprio ato de julgar36. 

 

Em arremate, o princípio do acesso à Justiça não se traduz no princípio do acesso ao 

Judiciário, devendo-se compreender como acesso a um processo efetivo, ágil e justo, não se 

associando necessariamente à instância judicial.  

 

Por fim, cumpre salientar que a existência de uma sociedade em que o número 

expressivo de controvérsia sobre direitos apresenta solução buscando apenas o judiciário, não 

significa, exclusivamente, que há acesso à Justiça, inclusive quando se considera que a 

utilização dessa via judicial é custosa e de certa forma, ineficaz e longa, como conclui 

Mariana França Santos: 

 

Há que se notar, ainda, que a constatação do alto número de processos judiciais, em 

si, não permite tecer qualquer consideração quanto à qualidade dos provimentos 

dados pelo Judiciário. Em sentido contrário, o que os números do CNJ indicam ao 

apresentar um acervo de 80% de processos pendentes em relação ao total de casos 

novos e encerrados é que, independentemente do conteúdo da tutela prestada, o 

Judiciário sequer tem sido capaz de responder às ações na proporção em que elas são 

ajuizadas. Em outras palavras, os dados demonstram que a resposta dada aos 

conflitos pela via judiciária (mesmo em se considerando que os números abranjam 

apenas parte das contendas sociais, dado que o acesso ao Judiciário não é  

homogêneo, nem substancialmente universal) ainda hoje carece de eficiência37. 

 

Assim, calha registrar que, possivelmente, a utilização da via judicial possa não ser a 

mais adequada e efetiva38, em comparação ao processo administrativo, ou outros métodos 

adequados de resolução de conflitos que serão apresentados ao longo deste trabalho. 

 

1.3 BREVES APONTAMENTOS SOBRE OS PRINCÍPIOS ESSENCIAIS QUE 

TUTELAM O VALOR “JUSTIÇA TRIBUTÁRIA”. 

 

De início, especificamente, quanto à história do sistema constitucional tributário 

                                                 

36 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p.225-

226. 
37 SANTOS, Mariana França. O dever da administração pública de promover a justiça: eficiência, moralidade e 

juridicidade na solução dos conflitos. In: Revista da AGU, ano XII, n. 38. Brasília: Revista da AGU, out/dez. 

2013, p;342-372, p.345-347. 
38 Registre-se que Flávia Pereira Riberito, rememorando lição de Zaiden Geraige Neto, aduz que a garantia ao 

jurisdicionado de um processo célere, seguro efetivo e justo, guiada pelo devido processo legal, não tem sido 

garantida no dia a dia jurisdicional, questionando, portanto, a visão do monopólio da jurisdição em uma 

perspectiva isolada e exclusiva de acesso ao Judiciário (RIBEIRO, Flávia Pereira. Desjudicialização da 

execução civil. São Paulo: Saraiva, 2013 ,p.22) 
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brasileiro, narra o Professor Eduardo Jardim: 

 

...Desde a Constituição Imperial de 1824 até a Carta Magna de 1946, a tributação 

mereceu pouco espaço no Texto Supremo, a exemplo, aliás, do direito comparado. 

Ao lado desse aspecto, mesmo durante a vigência da Ordem de 1946, o Brasil 

ressentia-se de uma tributação sistematizada, ainda que no plano infraconstitucional. 

Diante disso, na década de 1950, o então ministro Oswaldo Aranha incumbiu o 

saudoso professor Rubens Gomes de Sousa no sentido de elaborar um estudo com o 

desígnio de transformá-lo num sistema tributário moderno e compatível com o 

projeto de desenvolvimento do país. 

[…] 

Esse estado de coisas perdurou até 1965, quando o então governo do presidente 

Castelo Branco transforou o mencionado estudo em projeto de emenda 

constitucional e o enviou ao Congresso Nacional, que, a seu turno, o aprovou por 

intermédio da Emenda Constitucional n. 18, de 1 de dezembro de 1965. Destarte, a 

partir de então, o país ganhou um sistema tributário sobremodo moderno, cujas 

estruturas e contornos persistem até os dias atuais, sendo recepcionado, portanto por 

inúmeras ordens constitucionais, assim como a Carta de 1967.39 

 

No nosso sistema pátrio, a incumbência de construir a aplicabilidade de princípios que 

garantem o valor justiça no direito tributário como reflexo da Constituição Federal de 1988 é 

intrincada, especialmente, pois explica Hugo de Brito Machado, que nossa Carta 

Constitucional é a mais abrangente em número das normas versando sobre tributação40.  

 

Entretanto, ressalte-se que tal característica faz parte da nossa tradição jurídica, como 

explica Aliomar Baleeiro quando estudou a Emenda Constitucional n. 1, de 1969, registrando 

o autor que, entre as mais de 20.000 palavras presentes na atuação legislativa, cerca de 5.000 

tratavam sobre disposições financeiras41.  

 

Eduardo Jardim, registra que o quadro de imposições tributárias no Brasil encontra-se 

sujeito a princípios constitucionais genéricos, que se espalham por toda a ordem jurídica, e a 

princípios constitucionais especificamente aplicáveis à seara tributária. Entre os princípios 

genéricos, ele menciona: segurança jurídica, justiça, certeza do direito, federação, republicano, 

igualdade, legalidade, irretroatividade, universalidade da jurisdição. Entre os princípios 

constitucionais do direito tributário: capacidade contributiva, estrita legalidade, estrita 

igualdade, anterioridade, estrita irretroatividade, progressividade, seletividade, vedação à 

confiscatoriedade, uniformidade geográfica, não discriminação tributária em razão da origem 

                                                 

39 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p.65-66 
40MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, 

p.53. 
41BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Forense: 

Rio de Janeiro, 2013, p. XIX. 
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ou destino, devido processo legal, indelegabilidade da competência tributária, tipicidade, 

vinculabilidade e não-cumulatividade42. 

 

Leandro Paulsen, em que pese ressalte que a Constituição não afirme expressamente 

um rol de princípios exclusivos em matéria tributária, registra e imputa os princípios gerais do 

Direito Tributário: capacidade contributiva, isonomia, segurança jurídica (em que se deriva, 

adotando a obra de Alexy, as regras da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade) e 

praticabilidade da tributação43. 

 

Luciano Amaro igualmente versa dos princípios tributários, referindo-se, entre eles, 

aos princípios da legalidade tributária e da tipicidade, da irretroatividade da lei tributária, da 

anterioridade da lei tributária, da isonomia ou igualdade tributária, da capacidade contributiva, 

da vedação de tributos confiscatório, da liberdade de tráfego e da transparência dos impostos44. 

 

Nessa linha, esses resumos doutrinários refletem extensos e árduos trabalhos de 

pesquisa, que servirão de base para nossas ideias, sem limitá-los unicamente como referencial 

teórico, tendo em vista a necessidade de se ressaltar o viés da ética tributária dos 

contribuintes45, sem a pretensão de esgotá-la de acordo com os limites desse trabalho, porém, 

demonstrando a vinculação com o dever de pagar tributos no Estado Democrático de Direito 

vigente conforme o objetivo da solidariedade social assegurando os princípios que 

resguardem o valor justiça tributária. 

 

Nessa toada, elegemos como princípios angulares para o enfoque do presente trabalho: 

(a) segurança jurídica, (b) praticabilidade tributária e (c) capacidade contributiva. 

 

No que tange à segurança jurídica, exalta Eduardo Jardim sua prioridade no nosso 

sistema jurídico: “se os princípios são regras diretoras de um sistema, há princípios que 

desfrutam de preeminência em relação aos demais; são os denominados arquiprincípios ou 

                                                 

42JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. op. cit., p.83-123. 
43PAULSEN, LEANDRO. Curso de direito tributário completo. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2013, p.69 
44AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p.111-149. 
45TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes. Tradução de Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 2012, p.10. 
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sobreprincípios, conforme concepção pioneira de Paulo de Barros Carvalho”.46 

 

Nessa linha, o postulado da segurança jurídica consistiria na possibilidade pelo qual os 

destinatários de normas jurídicas possuam conhecimento dos direitos e deveres estabelecidos 

no direito, podendo, assim, prever os efeitos jurídicos de suas condutas47. 

 

Citando a classificação de Regina Helena Costa48, a professora Isabela Bonfá49 resume 

as acepções do princípio da segurança jurídica: 1) a existência de instituições estatais dotadas 

de poder e garantias, assim como sujeitas ao princípio da legalidade; 2) a confiança nos atos 

do Poder Público, que deverão reger-se pela boa-fé e pela razoabilidade; 3) a estabilidade das 

relações jurídicas, manifestada na durabilidade das normas, na anterioridade das leis em 

relação aos fatos sobre os quais incidem na conservação de direito em face da lei nova; 4) a 

previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem ser seguidos como os que devem ser 

suportados; e 5) a igualdade na lei e perante a lei, inclusive com soluções isonômicas para 

situações idênticas ou próximas. 

 

Em outras palavras, pode-se dizer que a segurança jurídica é princípio do Estado 

Democrático de Direito, que reputa valor inestimável ao ordenamento jurídico, representando 

papel fundamental na realização da ideia de Justiça material50. 

 

Cumpre frisar, ademais, que como decorrência da segurança jurídica, há previsão no 

artigo 150, III, “a” CF, que proíbe a cobrança de tributos em relação a fatos geradores 

ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. 

 

Lado outro, Leandro Paulsen afirma que da segurança jurídica no Direito Tributário, 

decorrem outros conteúdos: intangibilidade das posições jurídicas – proteção ao direito 

adquirido; estabilidade das situações (decadência, prescrição extintiva e aquisitiva); confiança 

no tráfego jurídico (cláusula geral da boa-fé, teoria da aparência, princípio da confiança); e 

                                                 

46JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. op. cit., p.84. 
47Ubid., p. 85 
48 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 5. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p.77. 
49  JESUS, Isabela Bonfá de; JESUS, Fernando Bonfá de; JESUS, Ricardo Bonfá de. Manual de direito e 

processo tributário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.56. 
50BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., p.431. 
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devido processo legal (direito à ampla defesa, direito de acesso ao Judiciário)51. 

 

Quanto à praticabilidade tributária no âmbito brasileiro, um dos desbravadores a 

consignar a relevância do princípio da praticidade foi Alfredo Becker, sendo fundamental em 

todo ordenamento jurídico não limitado ao direito tributário, isto porque, o Direito não se 

vislumbra como uma peça ilusória ou especulativa, compreendendo-se como um meio criado 

para que os homens satisfaçam os objetivos escolhidos: “O Direito Positivo não é uma 

realidade metafísica existindo em si e por si; a regra jurídica não é um fim em si mesma, mas 

um instrumento de convivência social”52.  

 

Em outras palavras, a labuta do legislador reside em realizar da norma um instrumento 

de ação social, modificando a matéria-prima, dados e diretrizes, ofertada pelas ciências ao 

melhor rendimento humano, já que “a regra jurídica somente existe (com natureza jurídica) na 

medida de sua praticabilidade”53.  

 

Dessa forma, a praticabilidade trata-se, enfim, “em sua acepção jurídica, no conjunto 

de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”54. 

 

Averiguando o princípio da praticabilidade quanto ao aspecto tributário, Paulsen 

ensina que a atribuição de competência tributária aos entes políticos existe para que eles 

alcancem, dentro dos limites constitucionais, recursos no patrimônio privado para fazer frente 

aos gastos públicos com custeio e investimentos, de forma que o agir tributário não seja um 

fim em si mesmo, mas um meio, atuando como instrumento. Assim, como a atuação tributária 

se justifica apenas por sua finalidade: “É essencial, por isso, que a tributação ocorra por 

mecanismos que lhe permitam chegar aos seus objetivos de modo mais simples, econômico, 

confortável e eficiente possível”55.  

 

Noutros termos, João Aurino conclui 56  que as leis tributárias devem viabilizar a 

apuração dos créditos e criar mecanismos que reduzam o inadimplemento e a sonegação, 

                                                 

51PAULSEN, Leandro. op. cit., p.70-71. 
52BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 74. 
53BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 74-75. 
54COSTA, Regina Helena. Praticabilidade de justiça tributária: exequibilidade de lei tributária e direitos do 

contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007, p.53. 
55PAUSEL, Leandro. op. cit. p78. 
56 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.220 
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facilitando a fiscalização e a cobrança da obrigação tributária. 

 

Das lições de Misabel Derzi, explicam-se as seguintes conclusões e decorrências 

jurídicas da praticabilidade:  

 

Praticabilidade é o nome que se dá a todos os meios e técnicas utilizáveis com o 

objetivo de tornar simples e viável a execução das leis. Como princípio geral de 

economicidade e exequibilidade inspira o Direito de forma global. Toda lei nasce 

para ser aplicada e imposta, por isso não falta quem erija a praticabilidade a 

imperativo constitucional implícito. (…) A praticabilidade afeta, em primeiro lugar, 

ao Poder Legislativo. A norma legal se utiliza, já o notamos, de abstrações 

generalizantes, esquemas e conceitos. Ela usa tipos e conceitos não só por razões de 

segurança mas, em muitos casos, para viabilizar a execução de seus comandos. (…) 

As presunções, ficções legais e quantificações estabelecem em lei, através de tetos e 

somatórios numericamente definidos, são meios a que recorre o legislador com 

vistas à praticabilidade57. 

 

Inclusive, em virtude da praticabilidade deriva o princípio da simplificação fiscal, o 

qual não corrobora apenas o aumento da arrecadação, mas equilibra também os interesses do 

Estado e dos contribuintes: 

 

A simplificação fiscal, como instrumento da eficiência administrativa, não pode ser 

considerada como meio de garantir maior arrecadação, na sua versão pura e simples. 

Antes, deve ser assimilada como meio de equilibrar os interesses do Estado com os 

limites constitucionais e direitos individuais dos cidadãos, alheando-se de 

complexidades inúteis e de toda espécie de exageros burocráticos, servindo como 

instrumento de uma legalidade democrática, justa, operativa, mas também segura e 

ponderada.58 

 

Ademais, pode-se exemplificar como aplicação direta no Direito Tributário de 

manifestações do princípio da praticabilidade: as abstrações genéricas, ficções, normas de 

simplificação, cláusulas gerais e meios alternativos de conflitos: 

 

Outro importante expediente de praticabilidade é a busca por meios alternativos de 

solução de conflitos tributários, alcançando-se alternativas às vias judiciais, tanto no 

âmbito preventivo quanto no bojo de um processo tributário. Tais práticas, além de 

facilitar o entendimento entre o Estado e os contribuintes, traz aspectos positivos 

para os dois lados: evita dispendioso e morosos processos tributários e propicia, aos 

contribuintes, vantagens econômicas quando da demonstração de interesse em sanar 

                                                 

57 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Tipo ou conceito no Direito Tributário? In: Revista da Faculdade de 

Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 30/31, pp. 213-260, 1987/1988, pp. 251-252. 
58 TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas alternativas para 

resolução de conflitos entre administração e contribuintes – simplificação e eficiência administrativa. Op. cit., 

p.93. 
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as pendências tributárias59 

 

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, confirmou a constitucionalidade das 

anuidades cobradas pelos conselhos profissionais como contribuição de interesse da categoria 

profissional, mencionando o princípio da praticabilidade tributária como justificativa60 para 

fundamentação da criação da contribuição citada. 

 

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça 61  já mencionou o princípio da 

praticabilidade tributária como fundamento para justificar a técnica da substituição tributária. 

 

Em arremate, compreendemos interessante também o registro de Casalta Nabais 

quando adverte que a praticidade não se justifica numa exigência de maior produtividade no 

serviço público com um preço menor, justamente porque há uma perspectiva axiológica 

atrelada ao princípio da igualdade e o valor Justiça “na medida em que o legislador tributário, 

ciente de que não é onipotente, busca a simplificação, por meio da adoção de mecanismos 

capazes de captar toda manifestação de riqueza por ele considerada relevante”62. 

 

Quanto ao terceiro princípio que concretiza o valor justiça, é de sabença popular a 

ideia de que cada indivíduo deve partilhar com as despesas da sociedade em razão de seu 

poder econômico particular, tendo origem no próprio senso de justiça distributiva da filosofia 

grega63.  

 

Ou melhor, chama-se de capacidade contributiva o ideal de impor que cada ser 

contribua de acordo com sua disponibilidade econômica, tendo em vista o senso de justiça que 

exprime que cada um deve destinar o que é seu: “Significa que cada um deve contribuir na 

                                                 

59REINERT, Thiago Luis. Praticabilidade tributária. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3399, 21 out. 

2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22850>, acessado em 20 de fev. de 2019. 
60BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4697, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado 

em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 29-03-2017 PUBLIC 30-03-2017. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4697&classe=ADI&codigoClasse=0

&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M, acessado em 20 de fev. de 2019. 
61 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1035594/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009.  

Disponível em: http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=200800449060, acessado 

em 20 de fev. de 2019. 
62NABAIS, Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para compreensão constitucional do 

estado fiscal contemporâneio. op. cit., p.335. 
63BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 513. 
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proporção de suas rendas e haveres, independentemente de sua eventual disponibilidade 

financeira”64. 

 

Nesse prisma, leciona Eduardo Jardim: 

 

É dizer, a capacidade contributiva é um direito que parametriza a quantificação da 

tributação, tendo como vértice um conjunto de direitos e garantias fundamentais 

conjugados com direitos sociais. Deveras, esse plexo de valores exprime o mínimo 

existencial, também denominado mínimo necessário ou mínimo vital, que 

corresponde a um mínimo suficiente para a manutenção do indivíduo e sua família, 

donde essa premissa identifica um dado valor insuscetível de cobrança de tributos, 

representando, assim uma verdadeira fronteira que impede o Estado de tributar, na 

esteira de lúcida ponderação de Eduardo Sabbag (2009)65 

 

Na doutrina de Carrazza, o princípio da capacidade contributiva encontra-se na 

confluência do principio da igualdade, sendo os dois orientados à satisfação do viés 

republicado, sendo coerente que possua mais patrimônio pague proporcionalmente mais 

tributo que aquele que possui menos: “As pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção 

dos seus haveres, ou seja dos seus indícios de riqueza”66. 

 

Também nessa linha, Klaus Tipke ensina: 

 

O princípio da capacidade contributiva é o único princípio fundamental, que é 

adequado a todos os direitos fundamentais de Constituiçoes de Estados de Direito 

Social. É também em geral aceito como apropriado. Ninguém deseja ser onerado 

mais gravosamente do que outros nas mesmas condições econômicas; mas a mesma 

preocupação deve ele então também reconhecer nos outros (TIPKE, Klaus. Moral 

Tributária do Estado e dos Contribuintes. op. cit., p.20-21) 

 

Aqui, vale registrar uma advertência, ainda que a Constituição o imponha, 

expressamente, apenas aos impostos, o princípio da capacidade contributiva deve ser aplica a 

todas67 as espécies tributárias.  

 

Inclusive, esse é o entendimento do Ministro Joaquim Barbosa: “Todos os tributos 

submetem-se ao princípio da capacidade contributiva (precedentes), ao menos em relação a 

um de seus três aspectos (objetivo, subjetivo e proporcional), independentemente de 

                                                 

64TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit., p.93 
65 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. op. cit., p.100-101. 
66CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, 

p. 85 
67 PAULSEN, Leandro. op. cit., p.75 
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classificação extraída de critérios puramente econômicos”(RE 406.955 AgR, rel. min. 

Joaquim Barbosa, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-10-2011). 

 

Ao examinar o Tema 225 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal68 fixou a tese de que “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao 

sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da 

capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de 

sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 

 

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.937 em sede de Repercussão 

Geral, manifestou-se pela constitucionalidade69 das contribuições denominadas PIS/PASEP-

importação e COFINS-importação, uma vez que não violava o princípio da capacidade 

contributiva. 

 

Como exaltou a doutrina de Eduardo Jardim, o princípio da capacidade contributiva 

não é apenas o critério usual de distribuição dos ônus tributários, sendo, também, regra de 

prudência limitadora de excessos, evitando a tributação indevida de quem não tenha 

capacidade econômica além da necessária à sua própria subsistência. 

 

Também nessa visão, o professor Eduardo Sabbag apresenta o princípio da capacidade 

contributiva como concretizador 70  da equidade e fundamental para uma tributação justa. 

Dessa forma, conclui o renomado autor que efetivar o princípio da capacidade contributiva 

seria garantir diretamente o princípio da isonomia. 

 

Por fim, frise-se que a preservação do mínimo vital (e diretamente da dignidade do 

contribuinte) é uma regra de coerência: “querer coletar onde nada existe não é inteligente”71, 

                                                 

68  BRASIL.Supremo Tribunal Federal. RE 1058429 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 
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isto porque, “as galinhas abatidas nunca mais põem ovos”. Sendo assim, é possível constatar 

que a elevação excessiva de tributos pode gerar um acréscimo da sonegação fiscal72. 

 

Dessa forma, a segurança jurídica torna-se uma pedra angular justamente para garantir 

uma estabilidade concreta e razoável nas relações jurídicas, de modo que a praticabilidade 

tributária sirva como instrumento necessário para modernizar e conceder eficiência as 

estruturas da tributação, sempre com enfoque na realização do princípio da capacidade 

contributiva garantindo uma isonomia material. 

 

 

1.4 SOLIDARIEDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO 

FUNDAMENTO AO DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS: DEVER 

JURÍDICO E DEVER MORAL 

 

De início, cumpre ressaltar que durante grande período de tempo, entendeu-se o poder 

de tributar como uma determinação pelo Estado aos indivíduos, ou seja, a utilização do poder 

estatal como forma de coagir os cidadãos ao pagamento de tributo, não se levando em 

consideração a relação jurídica formada entre as partes. 

 

Hodiernamente, pode-se constatar que houve uma reformulação na visão do poder de 

tributar, justamente em razão da existência de um dever fundamental de pagar tributos calcado 

no conceito de solidariedade social, porém, questiona-se se tal visão deriva de um dever 

propriamente jurídico ou moral. 

 

No que tange à evolução sociológica, há grande divergência sobre o motivo pelo qual 

leva o homem a se organizar em grupos e se associar. Em outras palavras, se seria uma atitude 

racional de opção, ou se por razões de natureza. 

 

Em resumo, há duas posições: uma teoria denominada da “sociedade natural” afirma 

que existe um ímpeto, além do senso humano que explica a associação com outros indivíduos.  

 

Nesse sentido, Aristóteles constatou que o homem é naturalmente um animal político73. 

                                                 

72ALEXANDRE, Ricardo. op. cit., p.140. 
73ARISTÓTELES. A política. Tradução Nestor Silveira Chaves. 2. ed. São Paulo: EDIPRO, 2009. 
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De outro lado, Santo Tomas de Aquino, ensinava que o ser humano seria, por natureza, animal 

social e político, o que se demonstra pela sua natural necessidade74. 

  

Destacando um contraponto à ideia da sociedade natural, há escritores que pugnam 

pela sociedade gerada apenas pelo acordo de vontade, por meio de um contrato hipotético, 

nominando tal corrente de contratualistas. Em síntese, essa corrente conserva originariamente 

que não houve instinto associativo natural, de modo que apenas o querer humano explica a 

existência de sociedade. Noutros termos, ressaltavam que o fundamento da sociedade é a 

anuência dos cidadãos, firmado através de pactos sociais75. 

 

 Na verdade, o que vale salientar é que indiferente qual a corrente que orienta a 

constituição da sociedade, a partir do momento em que o ser humano começou a utilização de 

instrumentos racionais com a intenção de alcançar determinadas finalidades, e, à proporção 

em que foram otimizados os aparelhos de fragmentação do mister humano, vide o 

aperfeiçoamento e administração de recursos naturais, e o crescente avanço tecnológico de 

conhecimento, houve o ápice indispensável para a criação de uma corporação que concentrou 

a fabricação de normas de conduta, e que agiu em direção do bem comum, ou seja, o Estado. 

 

1.4.1 O DEVER DE PAGAR TRIBUTOS DE ACORDO COM O MODELO 

ECONÔMICO VIGENTE 

 

Busca-se num cotejo superficial relacionar o modelo econômico vigente de Estado à 

concepção do dever de tributar vigente na época. De modo direto, o Estado, primando-se 

como cerne central a cultura do ocidente, nasce na época renascentista por volta do século 

XVII, em que houve a queda dos sistema feudal e surgimento de uma nova classe econômica: 

a burguesia. 

 

Nessa toada, a burguesia lutava por mais segurança jurídica, livre trânsito entre os 

feudos para prática da atividade lucrativa e também pelo encerramento dos privilégios 

concedidos à nobreza. Construía-se, na prática, um momento caracterizado por processos de 

                                                 

74TOMAS DE AQUINO, Santo. Summa Theológica, Paris: Andreae Blot, 1926. 6 v. (I, XCVI) 
75SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: o substrato clássico e os novos paradigmas como pré-

compreensão para o Direito Constitucional 2001, p. 41. Belo Horizonte: Del Rey. 
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concentração do poder nas mãos dos monarcas76. 

 

Ressalte-se, que o paradigma da economia vigente era o mercantilismo, em que 

resumia na conquista, autoridade e obtenção de novos territórios para que se acumulasse 

riquezas com o comércio de especiarias e ouro. 

 

Nessa linha, o formato de financiamento dos custos estatais se concebia, basicamente, 

pela exploração de seu próprio patrimônio: como o comércio e a extração de riquezas dos 

territórios conquistados. Em outras palavras, tratava-se de um Estado predominantemente não 

fiscal, já que suas fortunas não se originavam de tributos. 

 

Assim, Alessandro Cardoso77 salienta que com a centralização do poder nas mãos do 

monarca e o aumento dos gastos estatais, era necessário o aperfeiçoamento do sistema 

arrecadatório, com a intenção de torná-lo mais eficiente. 

 

Vale salientar que no estado patrimonial, o imposto livrava o homem apenas dos seus 

compromissos militares. Dessa forma, os tributos foram inicialmente impostos como 

pretensão de liberdade comercial e para o aumento do patrimônio do erário, o que não se 

permitia em momento prévio78. 

 

Porém, a ideia de tributo em que pese já se visualizasse uma evolução, ainda carecia 

de aperfeiçoamento, eis que ainda não existia um regime jurídico verdadeiramente público, 

salientando também que tinha matéria predominantemente contraprestracional. 

 

No que concerne à época do Estado Liberal de Direito, o modelo embutido pelo estado 

absolutista ao “dever de pagar tributos” foi a origem para as revoluções burguesas que 

eclodiram na Europa no século XVIII e XIX. 

 

Isto porque, as revoluções burguesas detinham como prisma filosófico a doutrina do 

direito natural de origem contratual e racional, refletindo fortemente no campo tributário 

                                                 

76BENZ, Arthur. El Estado moderno. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, p. 37-38. 
77CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no Estado Democrático de Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p.64. 
78TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito Tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000, p. 83. 
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através da linha de pensamento que o tributo devia ser fruto do consentimento dos cidadãos. 

 

Assim, como ensina Ricardo Lobo Torres79, seja no Estado denominado de “Fiscal” ou 

no Estado de “Direito”, a liberdade é um grande limite do poder fiscal, representando-se por 

meio de proibições de privilégio e da vedação à pena de confisco. 

 

Nessa época do Estado Liberal, começa a sociedade com a sua autorização a permitir a 

cobrança do tributo, o que outrora não existia já que também não havia divisão entre esfera 

pública e privada no governo absolutista, o que contribuiu para o decréscimo do seu sistema 

em razão dos gastos excessivos e privilégios desarrazoados da nobreza. 

 

Fazendo-se a transição, o Estado de Direito começa por sua identificação como Estado 

Fiscal, em que os dispêndios financeiros são cumpridos quase integralmente80 pelos tributos. 

Entretanto, frise-se que o Estado Fiscal pode assumir a forma de estado liberal ou estado 

social81, sendo importante para sua diferenciação observar a forma como se dá o custeio, ou 

seja, se é principalmente por receitas provenientes de impostos. 

 

Explique-se: na filosofia liberal, o Estado teria o surgimento através da vontade livre e 

consciente do homem, com base em um contrato social. Assim, fica evidente a influência dos 

contratualistas no ideal liberal82. 

 

Nessa linha de pensamento, o Estado não poderia buscar satisfazer a si mesmo, e sim, 

proteger as liberdades individuais, submetendo-se identicamente ao Direito. Por isso, 

justamente surge a concepção de que o constitucionalismo limita o poder político. 

 

Logo, no estado Liberal, o tributo é tido como uma forma de intervenção estatal, 

produzindo desequilíbrios e acarretando efeitos perigosos sobre o bem-estar dos cidadãos em 

razão direta da abnegação fiscal de cada um, razão pela qual, o dever tributário será 

interpretado majoritariamente como de proteção ao patrimônio do cidadão. 

                                                 

79 TORRES, Ricardo Lobo. A ideia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: 

Renovar. 1991, p. 27 
80 Oliveira, Rafael Carlos Cruz de. O dever fundamental de pagar tributos no Estado Democrático de Direito. 

2015. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 78. 
81NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos. 3. ed. Coimbra: Almedina, p.41, 2003. 
82BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 41. 



 37 

 

Quanto ao Estado Social, insta frisar que não significa uma patente contradição ao 

Estado Liberal de Direito, e sim um avanço, já que os progressos alcançados no Estado 

Liberal de Direito foram preservadas. Noutros termos, o estado social significa uma 

transformação das estruturas pela qual enfrentou-se no antigo Estado Liberal83. 

 

Por conseguinte, a ideologia que fundamentou o crescimento do estado social era a 

perseguição que o estado deveria buscar o bem comum. Logo, a ordem política no estado 

social deveria perquirir como orientação o desenvolvimento da personalidade humana84. 

 

No que tange ao dever tributário do Estado Social, houve grande mudança com a crise 

do liberalismo. Explane-se, com a queda da Bolsa de Valores de 1929 imputou-se uma 

depressão da economia, junto a carência de consumo, em razão do desemprego e a 

especulação financeira. Logo, o Estado passou a intervir mais na ordem econômica, o que de 

certa forma, contribuiu para o inchaço da máquina estatal. 

 

Assim, no Estado Social, além de um Estado mais sobrecarregado, que precisa de mais 

recursos financeiros, também houve uma nova visão segunda a qual o tributo pode ser usado 

em seu caráter extrafiscal, como instrumento de intervenção na economia, servindo como 

influenciador dos níveis de produção e assegurando os índices inflacionários. 

 

Nessa toada, com o modelo de que o Estado 85
 deveria buscar a diminuição da 

concentração de renda e assegurar um mínimo vital ao particular, o imposto de renda 

consagrou-se como um importante instrumento fiscal e extrafiscal. Enfim, é no Estado Social 

que há um reconhecimento da igualdade material e a imposição progressiva do imposto sobre 

a renda. 

 

Ademais, é também no estado social que o tributo recebe um teor redistributivo, ou 

seja, com a finalidade de promover mais justiça social86. 

 

                                                 

83Ibid, 1996, p. 184 
84MORENO, Fernando Díez. El Estado social. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 

15 
85SANTOS, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo. Teoria geral do Estado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.63. 
86CARDOSO, 2014, p. 129. 
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Mas o que importa, pelo menos para fins de desse trabalho, é que o tributo, além da 

função de arrecadar para o sustento do Estado, passou a servir como instrumento de 

intervenção em setores da vida social e econômica. 

 

Logo, o tributo passou a ser utilizado com finalidade em relação ao próprio sustento 

do Estado, na perseguição de políticas tendentes a diminuir as desigualdades sociais e 

regionais, promovendo a distribuição de renda em vistas da efetivação material do princípio 

da igualdade. 

 

Por fim, sob a ótica do contribuinte, ocorreu, ou deveria ter ocorrido, a alteração de 

perspectiva sob a qual se funda o dever tributário que passou de mera obrigação com vistas a 

sustentar o aparato público, para uma feição mais solidária e social do mesmo dever87. 

 

1.4.2 SOLIDARIEDADE SOCIAL COMO PRESSUPOSTO AO DEVER 

FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS 

 

A princípio, é de se anotar o pensamento que o Estado Democrático de Direito é uma 

ligação histórica de duas premissas fundamentais: primeiro, a concepção de soberania popular 

de Rousseau -  em que a vontade do Estado é oriunda da vontade da maioria dos cidadãos; 

segundo, o conceito de governo limitado, noção Lockeana de que o exercício do poder da 

maioria deve estar submetido aos marcos constitucional e legal, como condição de sua 

legitimidade88.  

 

Nessa mesma razão, Norberto Bobbio afirma que a democracia é o regime que realiza 

a vontade da maioria com base nas regras postas do jogo democrático, previstas na 

Constituição89. 

 

Dito isso, é possível infirmar que os tributos são utilizados para serviço da política 

econômica, bem como para visar um progresso social consequentemente com uma melhor 

distribuição de renda nacional. 

                                                 

87BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Atualização de Misabel Abreu 

Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 4. 
88 Oliveira, Rafael Carlos Cruz de. O dever fundamental de pagar tributos no Estado Democrático de Direito. 

Op. Cit. p.78. 
89BINENBOJM, Gustavo. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. Revista da Procuradoria- 

Geral do Município de Juiz de Fora – RPGMJF, Belo Horizonte, v 1, n. 1, p. 219-227, jan./dez. 2011. 
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De outro tanto, é de sabença que toda realidade social e política necessita de meios 

econômicos para se sustentar e conseguir as finalidades a que se objetiva. Nesse viés, a 

concretização constitucional da imposição de que todos os membros da sociedade paguem 

com parte de seu patrimônio para o sustento dos gastos públicos com a finalidade, com base 

no princípio do Estado Democrático de Direito, de progressividade material e moral do 

cidadão e da sociedade em geral, faz da contribuição com tributos um dever fundamental por 

diversas fontes. 

 

Cite-se como exemplo, que o Ministro Edson Fachin90 do Supremo Tribunal Federal já 

ressaltou que na perspectiva do autogoverno coletivo, os tributos são contributos 

indispensáveis a um destino em comum e próspero de todos os membros da comunidade 

politicamente organizada. 

  

Nesses termos, tendo em vista a decisão constituinte de formar um Estado Fiscal, 

pode-se conceber um dever fundamental de pagar tributos, em decorrência do princípio da 

solidariedade, segundo o qual há uma responsabilidade coletiva da comunidade política para 

satisfazer as necessidades dos cidadãos, especialmente aqueles mais vulneráveis nos aspectos 

socioeconômicos. 

 

Transcreva-se trecho da tese de doutoramento do português José Casalta Nabais: 

 

Pelo que, o dever de pagar impostos constitui um dever fundamental como qualquer 

outro, com todas as consequências que uma tal qualificação implica. Um dever 

fundamental, porém, que tem por destinatários, incluindo-se neles, de um lado, as 

pessoas (ou organizações) colectivas e, de outro, mesmo os estrangeiros e apátridas 

[…] Há, isso sim, o dever de todos contribuírem, na medida da sua capacidade 

contributiva, para as despesas a realizar com as tarefas do estado. Como membros da 

comunidade, que constitui o estado, ainda que apenas em termos económicos (e não 

políticos), incumbe-lhes, pois, o dever fundamental de suportar os custos financeiros 

da mesma, o que pressupõe a opção por um estado fiscal, que assim serve de 

justificação ao conjunto de impostos, constituindo estes o preço (e, seguramente, um 

dos preços mais baratos) a pagar pela manutenção da liberdade ou de uma sociedade 

civilizada91. 

 

Explique-se: como a Carta Magna imputou à solidariedade ao lado da igualdade e da 

                                                 

90BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108, acesso em 20 de fev. 2019. 
91 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra:  Almedina, 1998, p. 186. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108
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justiça como objetivos fundamentais da República, previstos no art. 3, inciso I da CF/88, por 

sua essência, sua aplicabilidade é ampla de modo a alcançar a seara tributária92. 

 

Logo, a ideia de solidariedade social visualiza-se tanto como valor ético e jurídico, de 

forma abstrata, como quanto princípio expresso, que é o caso brasileiro. É, máxime, uma 

obrigação moral e um dever jurídico que, em razão da ligação entre deveres e direitos, 

anuncia e instrui a liberdade, a justiça e a igualdade93. Também assim, nessa forma de pensar, 

a alteridade é inserida de forma definitiva também na linguagem jurídica. 

 

Ademais, é importante assinalar que a origem do contrato social se deu essencialmente 

entre as pessoas e não em relação ao Estado: 

 

Um dos aspectos frequentemente mal interpretados da temática do contrato social 

diz respeito à relação entre os agentes contratantes e o Estado. Esta varia de 

formulação para formulação, mas o acordo subjacente quase nunca é feito entre o 

governante e o povo. Trata-se, antes, de um acordo mútuo entre pessoas para 

repudiar a ação unilateral em defesa do direito individual, desde que haja a garantia 

de que todos os outros também repudiem tal ação. A formulação de Hobbes deixa 

muito claro que o acordo fundamental não se dá entre o governante e o povo. Para 

ele os indivíduos racionais concordariam mutuamente em se submeter a um 

soberano absoluto porque a alternativa é a guerra civil permanente (...). Em outras 

formulações, ocorre uma relação de mediação entre as pessoas, quer elas atuem 

individual ou coletivamente, e o Estado, mas que é subordinada ao acordo mútuo 

fundamental de repudiar a auto-ajuda do estado natureza. É por isso que, para Locke, 

uma revolução não significa necessariamente o retorno ao estado de natureza. É por 

isso que encontramos, entre os diferentes autores da tradição do contrato social, a 

defesa de diferentes sistemas institucionais. Na verdade, todos eles – Hobbes, Locke 

e Rousseau – pensavam que os sistemas de governos ideias podiam variar de acordo 

com o tamanho da população e outros acidentes históricos. Mas consideravam que 

as questões de formato institucional estavam subordinadas ao contrato social 

subjacente entre as pessoas. É desse que afirmava retirar a legitimidade 

fundamental94. 

 

Oriente-se, se o surgimento do Estado é um projeto social, deve-se registrar que a 

solidariedade se projeta com firmeza no estado fiscal, que se replica na disciplina da divisão 

em igualdade dos custos dos direitos prestados pelo Estado. 

 

Nesse prisma, o pagamento de impostos constitui-se um dever fundamental 

                                                 

92BÚRIGO, Vandré Augusto. Implicações do princípio da solidariedade no sistema tributário nacional: breves 

apontamentos. In: Revista Eletrônica de Direito e Política, Itajái, v.2, n.2, 2a quadrimestre de 2007, p.379. 

Disponível em: <http:www.univali.br/direitoepolitica>, acessado em 20 de fev. 2019. 
93TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Valores e Princípios 

Constitucionais Tributários – vol. II, 2005, p. 180 
94 Ian Shapiro, Os fundamentos morais da política. tradução: Fernando Santos, 2006, pp. 145-146. 

http://www.univali.br/direitoepolitica
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estabelecido constitucionalmente95, seja na visão Fiscal assumida pelo Estado contemporâneo, 

quer no rol de direitos fundamentais previsto 96  e que pressupõem o consequente 

financiamento. 

 

Assim, pode-se afirmar que todos os membros da sociedade têm o dever de contribuir, 

na medida da capacidade econômica manifestada para o atingimento desse objetivo coletivo 

que, frise-se, tem como principal forma de financiamento a receita advinda de tributos. 

 

Na mesma linha de pensamento, o direito de o cidadão viver em sociedade, 

vinculando-se a um corpo político chamado Estado, corresponde necessariamente um dever – 

qual seja, o de contribuir através do pagamento dos tributos com o custeio do corpo político 

estatal97. 

 

Logo, como ponderou Luiz Octavio Rabelo Neto, o dever de pagar tributos é 

fundamental por ser condição necessária para que o Estado possa cumprir suas tarefas no 

interesse da sociedade98. 

 

Lado outro, quanto à ética Tributária, frise-se que enunciando a função da 

Administração Tributária, Klaus Tipke aduz que as autoridades fiscais não buscam satisfazer 

o simples interesse do Tesouro, ou seja, satisfazem o interesse do contribuinte de que os 

demais também paguem os tributos legalmente cabíveis99. Noutros termos, arremata que a 

Administração Tributária atua como um agente da comunidade solidária formada por todos os 

contribuintes. 

 

Tais premissas são extraídas a partir dos art. 145, § 1º, que prevê o princípio da 

capacidade contributiva e do art. 150, inciso II, que trata da isonomia tributária.  

 

                                                 

95TORRES, Ricardo Lobo. IBID. p.180, 2005. 
96ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. La Función Del tributo em El Estado social y democrático de Derecho, 

2002, pp. 21-22 
97SILVA, Alessandra Obara Soares da Silva. op. cit., p.80 
98Além disso, a receita tributária serve como forma de financiamento da realização material dos objetivos 

fundamentais do Estado, como a efetivação de uma justa distribuição de riquezas, devendo-se estender a todos o 

desenvolvimento  socioeconômico e o bem-estar social, sem quaisquer discriminações (RABELO NETO, Luiz 

Octavio. Direito Tributário como Instrumento de Inclusão Social: Ação afirmativa fiscal. Revista da PGFN, ano 

I, n.1 Brasília: PGFN, 2011, p. 25-273, p.262). 
99TIPKE, Klaus Moral Tributaria Del Estado y de los Contribuyentes. Trad. Pedro M. Herrera Molina, 2002, 

p.81 
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De mais a mais, torna-se importante ressaltar que no final de 2016 no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 601314 o Supremo Tribunal Federal100 constatou a existência do 

dever fundamental de pagar tributos com base nas seguintes premissas: (i) na feição atual do 

Estado, todos têm a obrigação de contribuir, na medida das suas capacidades, para a 

manutenção do Estado Fiscal; e (ii) para garantir a efetividade da primeira afirmação, é 

necessária a criação de regras que auxiliem a fiscalização e arrecadação de tributos, 

possibilitando que tais recolhimentos possam representar de maneira concreta o percentual da 

riqueza revelada pelo contribuintes. Um sistema tributário constitucional que consagre a 

capacidade contributiva e a utilize na gradação dos seus tributos, mas não conceda à 

autoridade fiscal os mecanismos necessários para fazer cumprir esse objetivo na prática e 

coibir os abusos, frustra a vontade da Constituição de promover uma repartição equitativa da 

carga tributária, o que é um direito de todos. 

 

Logo, embora haja desvios de finalidade, seja na implementação do tributo seja na 

destinação de sua arrecadação, o fato é que não se conhece forma mais eficiente de 

sustentação econômica das cadeias que garantem a vida social organizada: 

 

[…] o imposto se nos apresenta como um dever fundamental, isto é, um instituto 

jurídico que tem a sua disciplina traçado ao mais alto nível – ao nível constitucional 

-, onde integra a ‘constituição do indivíduo’. O que significa que o imposto não deve 

ser considerado, como uma tendência do século passado, mormente na Alemanha, 

uma simples relação de poder, em que o estado faz exigências aos seus súditos e 

estes se sujeitam em consequência dessa relação. Noutros termos, o imposto não 

pode ser encarado, nem como um mero poder para o estado, nem simplesmente 

como um mero sacrifício para os cidadãos, mas antes como o contributo 

indispensável a uma vida em comum próspera de todos os membros da comunidade 

organizada em estado. 

Com efeito, um estado, para cumprir as suas tarefas, tem de socorrer-se de recursos 

ou meios a exigir dos seus cidadãos, constituindo justamente os impostos esses 

meios ou instrumentos de realização das tarefas estaduais. Por isso, a tributação não 

constitui, em si mesma, um objectivo (isto é, um objetivo originário ou primário) do 

estado, mas sim o meio que possibilita a este cumprir os seus objetivos (originários 

ou primários), actualmente consubstanciados em tarefas de estado de direito e 

tarefas de estado social, ou seja, em tarefas de estado de direito social101. 

 

Dessa forma, na visão de Casalta Nabais102 não se pode falar num (pretenso) direito 

fundamental a não pagar impostos. 

                                                 

100 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 601314 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108, acessado em : 27/10/2017. 
101 SILVA, Alessandra Obara Soares da Silva.op. cit., p.81. 
102NABAIS, Casalta. O dever fudamental de pagar impostos: contributo para a compreensão constitucional do 

estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, Almedina, 1998, p. 185-186. 
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Como enuncia João Aurino103, no âmbito de um Estado Fiscal, caso do Estado posto 

pela Constituição Federal, a imposição de recolher tributos é fundamental, não necessitando 

estar previsto expressamente na Constituição – embora algumas Constituições tenham feito 

essa previsão explícita, o que, para Klaus Tipke apenas declara uma obviedade:104.  

 

Diversamente das Constituições Estrangeiras a Lei Fundamental alemã não 

estabelece nada sobre deveres dos contribuintes, distinguindo-se principalmente pelo 

fato de que estatui quase que apenas direitos dos cidadãos. Ao contrário, 

estabelecem por exemplo (art. 35), do Iemen de 1991 (art. 57), do Egito de 1971/80 

(art. 41), do Iraque de 1979 (art. 16), dos Emirados Árabes Unidos de 1971 (art. 42) 

e do Kuwait de 1932 (art. 48), que todo cidadão é obrigado a pagar os tributos 

estabelecidos pela lei, ou expressão equivalente.105 

 

Na visão de Aurino, o pagamento de tributos é além de um encargo jurídico, um 

compromisso social intrínseco a todos que vivem em uma sociedade politicamente 

desenvolvida 106 , possuindo, no âmbito de um Estado Fiscal, matriz constitucional: “A 

tributação é inerente à vida em sociedade e abstinência tributária fere de morte o princípio da 

igualdade e da solidariedade e, desta forma, contribui para o rompimento do Estado 

Democrático de Direito”107. 

 

Inclusive, juntamente a esse dever amplo e fundamental de pagar tributos, existe 

também um direito, de cada um dos contribuintes, de exigir que os demais contribuintes 

também paguem seus tributos, como já afirmado. Conforme registrou Klaus Tipke, a cobrança 

efetiva da obrigação tributária, que não pode ser utilizado para sonegação, não é apenas um 

interesse da Fazenda, mas de todos os contribuintes, que possuem o direito de impor que 

todos paguem os tributos devidos108. 

 

                                                 

103 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.210. 
104 De qualquer modo, mesmo não sendo necessária a expressa previsão constitucional para se concluir pela 

existência do dever fundamental de pagar tributos, no caso da Constituição Federal de 1988, é preciso registrar 

que basta uma exegese constitucional sistemática para se encontrar sua fundamentalidade (CALVACANTIM, 

Eduardo Munir Machado. Dever de colaboração dos contribuintes versus direito ao silêncio no âmbito 

tributário sancionador. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2009, p.160). 
105 TIPKE, Klaus. Moral Tributária do Estado e dos Contribuintes. op. cit., p.99. 
106 Sob esse prisma, pontua Nabais que “no actual estado fiscal, para o qual não se vislumbra qualquer alternativa 

viável, pelo menos nos tempos mais próximos, os impostos constituem um indeclinável dever de cidadania, cujo 

cumprimento a todos nos deve honrar” (NABAIS, José Casalta. Algumas reflexões sobre o actual estado fiscal. 

op. cit., p.92) 
107SILVA, Alessandra Obara Soares da Silva. op. cit., p.83. 
108TIPKE, Klaus. Moral Tributária do Estado e dos Contribuinte. op. cit., p.70. 
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Outrossim, em sede brasileira, vale salientar os ensinamentos de Marciano Buffon, que 

destacou a relevância do dever fundamental de pagar tributos: 

 

Enfim, não se faz necessário um profundo esforço intelectual para se compreender a 

importância do dever fundamental de pagar tributos, pois sem ele a própria figura do 

Estado resta quase inviabilizada, uma vez que não é possível pensar uma sociedade 

organizada sem que existam fontes de recursos para financiar o ônus dessa 

organização, exceto se o exemplo pensado for uma sociedade na qual os bens de 

produção estejam concentrados nas mãos do próprio Estado. Esse dever fundamental 

se torna mais significativo quando a sociedade se organiza sob as características do 

denominado Estado Social, pois esse modelo tem como norte garantir a todos uma 

existência digna, e isso passa, especialmente, pela realização dos denominados 

direitos sociais, econômicos e culturais, o que demanda uma gama expressiva de 

recursos. (…) Dentro do modelo do Estado Social, a tributação ocupa um papel de 

fundamental importância, porque é esse modelo de Estado que tem o dever de 

assegurar os direitos fundamentais, sendo que tais direitos são mais necessários aos 

menos providos da capacidade de contribuir para com a coletividade109. 

 

 Doutra banda, cumpre registrar a ressalva feita por Andrei Pitten Velloso, o qual adverte 

a existência de um direito fundamental de não pagar tributos quando estes são 

inequivocamente ilegais, ou seja, quando há vício nas próprias disposições constitucionais: 

seja pela omissão em ocorrer o fato gerador ou pela ofensa ao princípio da legalidade: 

 

Conclui-se que todos os contribuintes têm direito fundamental a não pagar tributos: i) 

instituídos ao arrepio das disposições constitucionais; ii) cobrados fora dos 

parâmetros legais ou regulamentares – ou, ainda, com inobservância das suas 

garantias formais e procedimentais; iii) cujo fato imponível não tenham praticado; iv) 

superiores aos devidos pelos fatos imponíveis que praticaram110. 

 

Em síntese, é possível concluir que, no Estado contemporâneo – o qual é, 

essencialmente, um Estado Fiscal, entendido como aquele que é financiado majoritariamente 

pelos impostos pagos por pessoas físicas e jurídicas –, pagar tributo é um dever fundamental.  

 

Nesse quadro, evidencia-se a natureza solidária do tributo, o qual é devido pelo 

cidadão pelo simples fato de pertencer à sociedade, com a qual tem o dever de contribuir. Isto 

porque, o dever fundamental de pagar tributos está, pois, alicerçado na ideia de solidariedade 

social. 

 

                                                 

109 BUFFON, Marciano. Tributação e dignidade humana: entre os direitos e deveres fundamentais. Livraria do 

Advogado. Porto Alegre, 2009. p. 91. 
110  VELLOSO, Andrei Pitten. Direito fundamental a não pagar tributos. Disponível em: 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/direito-fundamental-a-nao--pagar tributos/16513, acessado 

em : 22 de fev. de 2019. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/direito-fundamental-a-nao--pagar%20tributos/16513
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Nessa linha, embora parte majoritária da doutrina tenha adotado o estudo dos deveres 

do Estado e dos direitos do contribuinte, não se pode dentro de uma perspectiva ética, deixar 

de registrar a atuação do contribuinte com a existência de um dever fundamental, de 

sustentáculo ético explicito cuja contribuição, através do custeio de tributos é vital para 

existência da sociedade.  

 

Logo, adira ou não com o cerne da obrigação tributária111, exceção se haja razão 

jurídica que a interprete como inválida (expressada pelo meio jurídico adequado), é necessário 

seu cumprimento, sem escusas especificas sob pena de macular o princípio da igualdade112. 

 

Repise-se, aquele que se omita ao dever da obrigação tributária, descumpre o princípio 

da isonomia, sobrecarregando indevidamente o que cumpre com suas responsabilidades, que 

terá que suportar um fardo maior em razão do descumprimento de outro contribuinte, situação 

que ofende os princípios da solidariedade e da igualdade113.   

 

Como registrou João Aurino, a problemática agrava-se ainda mais quando o 

inadimplemento se torna sistemático114, uma vez que o contribuinte diligente fica cada vez 

mais abarrotado pelo ônus que precisa suportar em razão de quem não as cumpre, sendo 

estimulado indiretamente a também deixar de cumprir seus deveres, formando-se um círculo 

vicioso que, no limite, ameaça a existência do próprio Estado Direito. 

 

1.4.3. DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS: DEVER JURÍDICO 

E DEVER MORAL. 

 

Dessa forma, consagrando que inclusive o Supremo Tribunal Federal afirma que existe 

um dever fundamental, é imperioso analisar de fato, se o dever seria um dever jurídico ou um 

dever essencialmente moral. 

                                                 

111“Também não serve de escusa para a sonegação o fato de o Governo gastar o dinheiro público com coisas 

mais ou menos necessárias à Nação. Ora, quem elege os Governantes é a mesma população que paga tributos. E, 

neste sentido, cabe à população avaliar com quem possui o maior número de interesse em comum para, então, 

elegê-lo como Governante e como gestor e administrador do dinheiro público, aumentando a satisfação da 

sociedade, diminuindo suas necessidades e conferindo orgulho ao cidadão que, ao pagar o seu tributo, tem a 

certeza de que aquele dinheiro será revertido na conquista do bem estar social. Não podemos deixar de lembrar 

que é muito confortável exirmir-se de qualquer responsabilidade alegando que os Governos é que são corruptos”  

(SILVA, Alessandra Obara Soares da Silva. op. cit., p.84) 
112Idem, ibidem, p. 83. 
113Idem, ibidem, p. 84. 
114 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.212. 



 46 

 

Desta feita, cumpre adiantar a diferenciação que Immanuel Kant realiza quanto dever 

e obrigação conforme sua concepção de imperativo categórico: 

 

Ora, todos os imperativos ordenam ou hipotética- ou categoricamente. Os 

hipotéticos representam a necessidade prática de uma acção possível como meio de 

alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou que é possível que se queira). O 

imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma acção como 

objectivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade. 

Como toda a lei prática representa uma acção possível como boa e por isso como 

necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão, // todos os 

imperativos são fórmulas da determinação da acção que é necessária segundo o 

princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso de a acção ser apenas 

boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se a acção é 

representada como boa em si, por conseguinte como necessária numa vontade em si 

conforme à razão como princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico.115 

 

Por oportuno, o dever que é compreendido como um imperativo categórico, 

corresponde a uma agir necessário em razão de seu valor inerente; por outro lado, a obrigação 

como imperativo equivale uma ação determinada por força de algo. 

 

Noutros termos, para Kant seria inadequado o conceito de dever no prisma jurídico, já 

que a incumbência se relaciona com o valor, inserido, assim, na consciência individual e 

social. Doutra banda, a obrigação que se adequa ao mundo da força, corresponde-se a uma 

ordem moral ou jurídica, manifestando-se por sua impositividade. 

 

Nos estudos de John Rawls116, a discriminação entre dever e obrigação se mostra 

apenas quanto ao modo de produção, ou seja, o dever deriva de um valor (por exemplo, a 

justiça), já a obrigação seria originada da exata norma. 

 

Em idêntico pensamento, a corrente de Karl Larenz117 sugere que o dever idealiza 

apenas e especificamente o dever ético, já o direito ainda que inserto por ideais éticos, 

origina-se de uma força impositiva. 

 

                                                 

115 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Tradução: Paulo Quintela. 

Lisboa: Edições 70, 2007, p. 50. 
116RAWLS, 61- John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 369-372 
117 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Tradução: José Lamego. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 302 
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A par dessas considerações, ultima-se que o dever é incondicional, ou seja, existe pelo 

seu valor intrínseco, ao passo que a obrigação jurídica, sempre condicional, pressupõe a 

existência de uma norma jurídica. 

 

Ademais, é importante salientar que Kelsen não fez diferenciação entre dever jurídico 

e obrigação jurídica, já que os dois derivam de uma norma positivada. Para este autor, apenas 

há distinção entre dever jurídico e moral jurídica. 

 

Conforme Kelsen, a diferença entre ambos consiste no fato de que o dever jurídico não 

induz necessariamente à conduta que deve ser realizada, mas restritamente à atuação prevista 

na lei, em que a desconformidade resulta em uma sanção: 

 

Finalmente, uma ordem social pode - e é este o caso da ordem jurídica - prescrever 

uma determinada conduta precisamente pelo fato de ligar à conduta oposta uma 

desvantagem, como a privação dos bens acima referidos, ou seja, uma pena no 

sentido mais amplo da palavra. Desta forma, uma determinada conduta apenas pode 

ser considerada, no sentido dessa ordem social, como prescrita - ou seja, na hipótese 

de uma ordem jurídica, como juridicamente prescrita -’ na medida em que a conduta 

oposta é pressuposto de uma sanção (no sentido estrito). Quando uma ordem social, 

tal como a ordem jurídica, prescreve uma conduta pelo fato de estatuir como devida 

(devendo ser) uma sanção para a hipótese da conduta oposta, podemos descrever 

esta situação dizendo que, no caso de se verificar uma determinada conduta, se deve 

seguir determinada sanção. Com isto já se afirma que a conduta condicionante da 

sanção é proibida e a conduta oposta é prescrita. O ser-devida da sanção inclui em si 

o ser-proibida da conduta que é o seu pressuposto especifico e o ser-prescrita da 

conduta oposta.118 

 

Entretanto, ressalte-se que o reconhecimento que o dever fundamental de pagar 

tributos possui relativamente uma base moral, não conduz que o seu eixo é integralmente um 

dever moral. Pelo contrário, trata-se também de um dever jurídico, tanto que caso não haja 

adimplemento haverá sanção. 

 

Dessa forma, o dever de pagar imposto não se limita a uma função administrativa, até 

porque consiste num dever necessário para que Estado e sociedade existam e haja receita para 

dar suporte à efetivação de direitos fundamentais. 

 

Pensar que seria um dever exclusivamente moral no Brasil, demonstraria de certo 

                                                 

118 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. Tradução: João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, p. 17. 
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modo, que não poderia haver um constrangimento de bens caso o devedor não pagasse seus 

tributos. 

  

Porém, não se está a afirmar que a sociedade também não esteja participando para o 

pagamento dos tributos, até porque, firmado no fundamento da solidariedade social, há 

inevitavelmente um fundamento moral, mas não necessariamente um dever integralmente 

moral. 

 

Ademais, frise-se que o dever de suportar um tributo decorre do tipo de Estado que a 

Constituição moldou – no caso brasileiro, o Estado Democrático de Direito – e o conteúdo 

desse dever será justamente o suporte fiscal do Estado.  

 

Nessa linha, não há discricionariedade: é possível legislar de acordo com algumas 

liberdades, porém o ônus tributário e dever de arrecadação sempre haverá, conforme própria 

definição de tributo no Código Tributário Nacional.  

 

Noutros termos, a prestação é compulsória não se tratando de faculdade das partes 

componentes da relação jurídica, conforme nos ensina Eduardo Sabbag: “o Direito Tributário 

pertence à seara do Direito Público, e a supremacia do interesse público dá guarida à 

imposição unilateral de obrigações, independentemente da anuência do obrigado”119. 

 

Inclusive, atualmente, não é possível vislumbrar, na maioria dos países (bloco 

ocidental), a capacidade de efetivação não só dos direitos fundamentais, como a própria 

dignidade da pessoa humana, que não seja suportado por tributos. 

 

Arremata-se, porém em análise superficial, que antes de um dever moral, o dever 

fundamental de pagar tributos é sobretudo um dever jurídico, ainda que se possa salientar que 

existe um fundamento moral, qual seja, a solidariedade social e o compromisso de contribuir 

para a consecução dos objetivos da sociedade, é evidente se tratar de um dever jurídico 

expresso na Constituição Federal, sendo insuficiente sustentar apenas pelo viés do dever 

moral o caráter da compulsoriedade existente. 

                                                 

119 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 377. 
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1.5  A COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM 

DÍVIDA ATIVA E DA AUSÊNCIA SUBSTANTIVA DE DIFERENÇA AO RITO DO 

PROCEDIMENTO COMUM DE EXECUÇÃO. 

 

De início, aponta salientar que existe uma possibilidade de discussão administrativa, 

ou fase administrativa da cobrança do crédito público, entretanto, não é o cerne do presente 

capítulo analisar as minúcias do procedimento administrativo, mas sim, destacar como se dá a 

forma de cobrança após a inscrição em dívida ativa, ou seja, na fase primordialmente judicial. 

 

De forma direta e com maestria introduz a temática Eduardo Jardim: 

 

Por via de regra, a cobrança do crédito tributário tem sede na chamada fase 

administrativa, na qual a Fazenda Pública tem o dever-poder de administrar, 

fiscalizar e exigir o cumprimento da obrigação tributária, cujo objeto é o tributo que 

representa o crédito da Fazenda e débito para o contribuinte. 

 

Com efeito, essa etapa é aquela em que invariavelmente se instala a obrigação 

tributária e que, no exercício da função administrativa, o Poder Executivo realiza o 

controle, administração e cobrança dos tributos, enquanto, por outro lado, cabe ao 

contribuinte cumprir o dever jurídico de efetivar o pagamento do gravame e das 

formalidades aplicáveis à espécie, que são as chamadas obrigações de fazer, a 

exemplo de escriturar livros fiscais e contábeis ou elaborar e entregar declarações do 

Imposto sobre a Renda e outras120. 

 

Noutros termos, é importante salientar que quando há o encerramento da discussão 

administrativa do Tributo, ou seja, no momento em que ocorre a constituição definitiva do 

crédito tributário (partindo da premissa que o contribuinte não obteve decisão favorável) e a 

inadimplência do contribuinte, a cobrança passará para atribuição do ente público. 

 

Logo, quando alcançado o final do debate administrativo, havendo inadimplemento, a 

exigência da obrigação tributária transitará ao âmbito de competências da Procuradoria que 

representa o ente federativo.  

 

Assim, a obrigação que não foi satisfeita tempestivamente será inscrita em dívida ativa, 

ocorrendo a extração da Certidão de Dívida Ativa que possibilita o ajuizamento da ação de 

                                                 

120  JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Compedium de direito tributário – São Paulo: Ed. Mackenzie, 

2018 .pag.173. 
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execução fiscal perante o Poder Judiciário.  

 

Cumpre salientar que a dívida é exigível desde o lançamento, entretanto, com a 

inscrição em dívida ativa tem-se a exequibilidade, que significa a possibilidade de satisfação 

judicial da dívida através da propositura da ação de execução fiscal. 

 

Diante dessa perspectiva, segue-se o procedimento da lei n. 6.830, de 22 de setembro 

de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa do entes federativos. Dessa 

forma, a Fazenda Pública litigará em parte contrária ao contribuinte, sendo tal imbróglio 

controlado por um terceiro imparcial, qual seja, o juiz da causa.  

 

Com efeito, cumpre perquirir o tema central aqui analisado -  desfazer um falso juízo 

criado pelos juristas em si –, uma vez que o procedimento da execução fiscal não é 

qualitativamente tão diferente do rito do processo de execução previsto no Código de 

Processo Civil, como analisou e destrinchou João Aurino de Melo Filho121. 

 

À luz deste contexto, há uma crença que a execução fiscal é muito mais ágil e 

produtiva que a execução comum como afirma o processualista Araken de Assis122, entretanto, 

é importante salientar que, após as diversas modificações legais do código de processo civil 

que o tornaram mais satisfatório e menos burocrático, os procedimentos são bastantes 

semelhantes, como será analisado abaixo.  

 

 

De início, no sentido histórico o CPC de 1979 tratou de idêntica maneira todas as 

execuções, ou seja, independendo da situação particular de quem seja o exequente, não 

havendo diferenciação de execução fiscal ou execução comum. 

 

Entretanto, muito embora houvesse uma padronização do rito procedimental, a 

Fazenda persistia a acolher um tratamento diferenciado na seara tributária, tendo em vista a 

existência das disposições previstas no Código Tributário Nacional que resguardavam 

                                                 

121 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.111. 
122 “A dificuldade particular do comentário da Lei 6.830/1980 repousa no desapreço que, a cada passo, ela atrai. 

O diploma combina idéias autoritárias e rançosas a uma linguagem obscura e confusa, denotando, já no projeto, 

insanáveis vícios de origem” (ASSIS, Araken de. Manual de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 

p.1138). 
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garantias e privilégios para o crédito tributário. 

 

Porém, a continuidade de atos e a regulamentação do processo de execução eram 

semelhantes, mas o Erário possuía vantagens e prerrogativas especiais, resultantes, não da 

formalidade do processo de execução, mas sim, das garantias e privilégios do crédito 

tributário. 

 

Em 1980, surgiu a Lei das Execuções Fiscais ou Lei da Execução Fiscal (LEF) 

eliminando o rito unitário e trazendo um tratamento especial para as execuções fiscais. Nessa 

linha, Leon Frejda Szklarowsky que assessorou a comissão da lei, ressaltou as finalidades da 

norma: 

 

1.Simplificar o processo. 

2. Dar maior rapidez. 

3. Fixar definitivamente o controle administrativo da legalidade, que se concretiza 

através da determinação da inscrição, como dívida ativa da Fazenda Pública (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias), dos créditos tributários ou 

não, em registro próprio. Apuração da dívida ativa é exatamente o procedimento 

administrativo de controle da legalidade, pelo qual a autoridade competente (o 

procurador, isto é, o advogado do órgão público) examina o processo ou o 

expediente relativo ao crédito da Fazenda Pública e, verificada a inexistência de 

falhas ou irregularidade formais que possam infirmar a execução judicial, manda 

proceder a inscrição. 

4. Dotar o Estado de instrumento ágil, moderno e enxuto que, porém, depende de 

muitas outras providências, para a simplificação institucional, v.g., desemperramento 

do Poder Judiciário, com a criação de órgãos judiciais especiais, queima de etapas, 

complementado a LEF, a penhora administrativa123. 

 

Ora, o cerne central do projeto de lei foram resumidamente três prismas: 1) a 

simplificação do  processo de execução visando diminuir o número de despachos do juiz e 

visando concentrá-los em atividades judicantes de litígios, reduzindo portanto a burocracia; 2) 

a desobstrução da via judicial para reduzir o número de processos executórios fiscais; e 3) o 

acolhimento de outras medidas de apropriação, respeitando os princípios da Constituição e as 

normas de direitos fundamentais. 

 

Atualmente, mais de 38 (trinta e oito) anos depois da sua edição, concordamos com a 

afirmação de João Aurino que, em relação a alguns dos seus objetivos principais (simplificar o 

                                                 

123SZKLAROWSKKY, Leon Frejda. A Lei de Execução Fiscal: o contencioso administrativo e a penhora 

administrativa. Revista Jus Navigandi,  Teresina, ano 2, n.21, 19 nov. 1997. Disponível em: 

http://jus,com.br/artigos/1320., acessado em 20 de fev. de 2019. 

http://jus,com.br/artigos/1320
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processo de execução, liberar o juiz de trabalhos burocráticos e de descongestionar as vias 

judiciais), a lei n. 6.830/1980 pode ter fracassado exponencialmente124. 

 

Registre-se, ainda que a LEF tenha evoluído em questões específicas na continuidade 

da desburocratização da execução fiscal, permaneceu sua linha matriz – dividindo-se entre 

Juiz e Administração a responsabilidade pela prática dos atos administrativos de constrição 

forçada da dívida -, sendo da Administração o papel ínfimo de orientar e pugnar pela 

efetivação concreta dos atos de execução que, por outro lado, são determinados pela estrutura 

do sistema judicial, como a citação e a realização de leilão público, por exemplo. 

 

Ademais, como salientado por Szklarowskky125, grande parte das evoluções que foram 

acolhidas na lei de execução fiscal, também foram inovadas posteriormente no âmbito 

processual, de modo a ofuscar eventual privilégio que tivesse sido inovado pela LEF. 

 

Nessa linha, com as reformas processuais que destacaram maior efetividade à tutela 

judicial, a execução ordinária passou em alguns pontos a ser mais satisfativa que a execução 

fiscal, tanto que as Procuradorias começaram a pugnar pela aplicação da teoria nominada de 

“diálogo das fontes” para aplicar em extensão instrumentos da execução comum. Tal teoria foi 

criada por Erik Jaime em função da amplitude de fontes legislativas, aduzindo a adoção de 

novos critérios para solução de conflitos de leis no tempo:  

 

Com apoio nessa teoria, uma norma jurídica não exclui a aplicação da outra, 

possibilitando a aplicação conjunta simultânea ou a complementação (‘diálogo’) das 

leis especiais e gerais, de forma coerente e coordenada. Assim, a norma geral 

posterior poderá ser aplicada, mesmo que contrariar a norma especial anterior126  

 

Em que pese existisse resistência de parcela da doutrina127, houve o acolhimento da 

teoria do diálogo das fontes pelo Judiciário. Nesse sentido, o STJ considera aplicável a “teoria 

do diálogo das fontes” na execução fiscal, ou seja, possibilitando que normas previstas no 

CPC, que confiram maior celeridade e efetividade à execução em relação à LEF, sejam 

                                                 

124 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.112. 
125SZKLAROWSKKY, Leon Frejda. A Lei de Execução Fiscal: o contencioso administrativo e a penhora 

administrativa. Revista Jus Navigandi,  Teresina, ano 2, n.21, 19 nov. 1997. Disponível em: 

http://jus,com.br/artigos/1320., acessado em 20 de fev. de 2019. 
126 GARCIA, Victor Menezes; NOLASCO, Rita Dias. Execução fiscal à luz da jurisprudência: Lei 6.830/1980 

comentada artigo por artigo de acordo com o novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.68-69. 
127 MARINS, JAMES. Direito processual tributário brasileiro – administrativo e judicial. São Paulo: Dialética, 

2012, p.751-752. 

http://jus,com.br/artigos/1320
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aplicadas no processo executivo, como por exemplo, a aplicação da penhora de dinheiro em 

depósito (vulgarmente chamado de BACENJUD): 

 

A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da decretação de 

indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, 

do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a 

aplicação da Teoria pós-moderna do Dialógo das Fontes, idealizada pelo alemão 

Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a 

fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo 

Código Civil. 10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas 

gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para 

conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a 

coerência do sistema normativo128. 

 

Cite-se, também, que o próprio Código de Processo Civil de 2015 prosperou ainda 

mais na linha de desburocratizar, aperfeiçoar e concretizar o processo executivo. 

 

Na verdade, é também necessário afirmar que a afinidade dos ritos processuais não 

torna, obviamente, a execução fiscal identicamente ao rito do processo de execução do CPC, 

pois, embora haja uma padronização dos procedimentos, a LEF ressalta alguns privilégios e 

garantias que não existem na execução comum. 

 

Porém, a maioria desses privilégios e garantias não decorrem diretamente da LEF e 

sim, da própria natureza do crédito público previsto no próprio CTN. Em outras palavras, a 

LEF inovou basicamente no procedimento, pois apenas houve reafirmação de normas 

tradicionais da seara tributária129.  

 

 

Inicia-se pelos dois primeiros artigos que apenas delimitam privilégios formais 

envolvendo o título executivo – a certidão de dívida ativa –, com exceção das normas do 

parágrafo 3° e 9° do artigo 2° que, não se aplicam às obrigações tributárias. 

 

Isto porque, há uma criação material de um benefício que se aplica apenas aos créditos 

não tributários, no que tange a suspensão da prescrição na execução fiscal assim que houver a 

                                                 

128 STJ. 1ª Seção. Recurso Especial n. 1.184.765-PA. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília, 24 de novembro de 

2010. 
129 SILVA, Luiz Henrique Teixeira da. Privilégios e garantias dos créditos dos entes públicos e prerrogativas 

judiciais dos seus procuradores. In: MELO FILHO, João Aurino de. (Coord.) Execução Fiscal Aplicada. 

Juspodivm: Salvador, 2017, p.153. 
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inscrição em dívida ativa, pelo prazo de 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal o 

que ocorrer primeiro. Entretanto, é de se frisar que a norma não se aplica aos créditos 

tributários pois para versar sobre prescrição em direito tributário é necessária lei 

complementar, vide art. 146, III, da Constituição Federal. 

 

Ademais, a norma do artigo 2º § 8º, que assevera a possibilidade “até a decisão de 

primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, 

assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”, demonstra uma prerrogativa 

mitigada, sem grande impacto no benefício material de fato.  

 

Explique-se, caso haja alguma possibilidade sanável, o dispositivo permite que haja a 

substituição130 da CDA evitando meramente a reprodução de atos repetidos, ou seja, uma nova 

propositura da ação, mas não atribui nenhum prejuízo substancial ao devedor em desigualdade 

ao crédito privado. 

 

Neste passo, o artigo 3º induz a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa que 

foi regularmente inscrita após trâmite administrativo, sendo, porém, possível o enfrentamento 

por prova inequívoca do contribuinte. Porém, vale frisar que essa presunção relativa de 

veracidade e de certeza é reflexo diretamente do regime jurídico dos atos administrativos131, 

não sendo uma garantia específica da execução. 

 

Em seguida, analisando o artigo 4º da LEF, há previsão expressa do rol de sujeitos 

passivo da execução, porém em igualdade ao processo de execução comum, tendo em vista o 

que aduz o artigo 779 do CPC/2015 (artigo 568 do CPC/1973)132. 

                                                 

130 Por exemplo: 1) o Superior Tribunal de Justiça entende que quando da inscrição da dívida, se o devedor já 

estava falecido, não é possível alterar a CDA para substituir por seu espólio (STJ, Resp 1.073.494/RJ), ressalte-

se que caso diferente é quando o devedor falece durante o trâmite da execução fiscal; 2) a propositura de uma 

execução fiscal contra pessoa jurídica que teve decretada sua falência antes do ingresso da ação de execução 

permite que haja emenda da CDA constituindo mera irregularidade (STJ, REsp 1372243/SE, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 21/03/2014); 3) Constatado um excesso no valor cobrado, é possível, sem precisar 

extinguir a execução fiscal, reduzir o valor constante da CDA para exclusão da quantia cobrada a maior, quando 

isso puder ser feito por meros cálculos, sem necessidade de qualquer procedimento complexo para chegar ao 

quantum efetivamente devido (RESP 941809/PE 2012). 
131 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.118. 
132 “Art. 779.  A execução pode ser promovida contra: 

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; 

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; 

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; 
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Ainda quanto a esse dispositivo, o § 1º do artigo 4º apenas enuncia uma repetição das 

previsões normativa dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, isto é, a 

responsabilidade solidária dos sujeitos passivos em caso de ato ilícito na falência ou em 

concurso de credores. 

 

Por outro lado, em tese, o artigo 5º133 albergaria um dos poucos tratamentos especiais 

da execução fiscal quando há falência. Porém, interpretando a norma concordamos com João 

Aurino quando afirma que o Judiciário esvaziou sua racionalidade teleológica134. 

 

Noutros termos, como não há disposição na LEF sobre como se dá a cobrança em caso 

de falência, certo é que a execução fiscal não se submete ao juízo falimentar, inclusive não há 

sequer suspensão do processo de execução fiscal. 

 

Entretanto, de acordo com súmula nº 44 do extinto Tribunal Federal de Recursos135 e o 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em síntese, não se pode praticar a penhora 

em execução fiscal se a constrição for posterior à decretação da falência, e em relação à 

penhora efetivada antes da falência, o valor arrecadado é remetido ao juízo universal: 

 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, 

"ajuizada depois da quebra, ou mesmo nos casos em que, sendo pretérita, ainda não 

tenha havido ato de constrição, a execução fiscal também deverá prosseguir; todavia, 

a penhora eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no 

rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens 

singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesta dicção, a Súmula nº 44/TFR: 

Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes 

desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; 

proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos 

autos do processo de quebra, citando-se o síndico136 

 

                                                                                                                                                         

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; 

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; 

VI - o responsável tributário, assim definido em lei”. 
133 Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de 

qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. 
134 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.119. 
135 Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens 

penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a 

penhora far-se-á no rosto dos autos do processo da quebra, citando-se o síndico. 
136 STJ; AgInt-REsp 1.146.922; Proc. 2009/0124436-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 

21/06/2018; DJE 27/06/2018; Pág. 1018. 
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Ou seja, na prática, não existe nenhum privilégio137, eis que, embora a execução fiscal 

continue no juízo da execução fiscal, a competência de arrecadação se afunila exclusivamente 

no juízo universal. 

 

De forma análoga, há situação semelhante prevista também na recuperação judicial. 

Como salientado, a execução fiscal igualmente não se suspende pelo deferimento da 

recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do CTN e da 

legislação de regência138 (art. 6 §7 da lei 11.101/2005). 

 

No entanto, segundo a jurisprudência tradicional do STJ, não há suspensão da 

execução fiscal, porém os atos de constrição ou de alienação devem submeter-se ao juízo 

universal, em prol do princípio da preservação da empresa139. 

 

Outrossim, sobre o tema, cumpre salientar que há recurso repetitivo pendente (TEMA 

987140 do STJ), tendo sido deferida a suspensão dos processos que versem o juízo competente 

e atos de constrição ou alienação de bens ao patrimônio do devedor no plano de recuperação 

judicial. 

 

Ressalte-se, que não se está a defender qual o posicionamento correto da 

jurisprudência, apenas pretende-se afirmar que o atual entendimento retira a eficácia da 

execução fiscal quando há recuperação judicial, tendo em vista principalmente que não há 

participação da Fazenda Pública no procedimento de recuperação judicial, instrumento 

voltado para concessões recíprocas dos credores em torno do recebimento de seus créditos, 

primando pela preservação da empresa. 

                                                 

137 MELO FILHO, João Aurino de. Modificações no polo passivo da execução fiscal: consequências da falência, 

da morte da dissolução irregular da pessoa jurídica e da sucessão empresarial no processo executivo: In: 

MELO FILHO. op. cit., p. 454-462 
138 Sobre o tema, já constatamos inclusive que: “excluir a necessidade de apresentação da certidão negativa de 

débitos tributários macula o interesse público, tornando possível que débitos, como o da empresa OI de R$ 65 

bilhões, priorizem os créditos privados em detrimento da dívida perante a Fazenda Pública, devendo-se efetivar 

os arts. 57 e 58 da lei n. 11.101/2005”. (DUQUE, Felipe Viana de Araújo; MENEZES, Daniel Francisco Nagão. 

A Lei de Recuperação Judicial e o crédito público: princípio da preservação da empresa e a impossibilidade de 

concessão sem apresentação da certidão de regularidade fiscal. Revista de Direito Empresarial – RDEmp , Belo 

Horizonte, ano 15, n. 2, p. 173-192, maio/ago. 2018)  
139BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ, 2ª SEÇÃO CC 127.861 2015. 
140 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=C, acessado em: 21 de fev. de 

2019. 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=C
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Assim, novamente, na prática, a interpretação jurisprudencial retira, em grande parte 

também a eficácia da execução fiscal, pois veda a expropriação de bens que é o interesse e 

objetivo do processo de execução fiscal.  

 

Sobre o tema, ensina Luiz Henrique Teixeira da Silva: 

 

A visão é impressionante, especialmente porque deriva da mais alta Corte 

infraconstitucional pátria. Rotular a preferência do crédito tributário de 

indiscriminada e dizer que dificulta o desenvolvimento econômico nacional, são 

próprios da atuação legislativa. Decidir por desconsiderar texto de lei, sem declará-

lo inconstitucional ou antinômico, não cabe ao STJ. Muito menos o que ali ficou 

exposto consiste em motivo ou justificativa para deixar de quitar as obrigações 

tributárias que cada cidadão e cada empresa possui. Que tal determinado cidadão 

trabalhador solicitar, num caixa de supermercado, que seja retirado o ICMS da sua 

compra, porque passa por uma crise financeira? 

Veja-se que, ao entender que cabe ao Juízo da recuperação judicial avaliar as 

medidas de constrição a ser tomadas na execução fiscal, o STJ inverteu 

circunstancialmente o sistema de privilégios do crédito público, baseado na 

supremacia do interesse público sobre o privado, pois acabou por conferir mais 

garantias ao crédito privado do que ao público! Ora, se o juízo da recuperação 

judicial entender que não deve penhorar em execução fiscal determinado bem da 

empresa, ao argumento de que porá em risco o plano de recuperação, o fará em prol 

do credor privado, pois o público não está sujeito ao respectivo plano141. 

 

Em arremate, pode-se concluir que apesar de existir uma prerrogativa no o artigo 5º, 

não há efetividade. 

 

Quanto ao artigo 6º, há uma medida formal que simplifica a petição inicial 

determinando os requisitos para ser proposta a ação de execução fiscal, entretanto, consagra-

se apenas diminuição de procedimento burocrático, não integrando de sobremaneira um 

privilégio material.  

 

Perceba, os requisitos para a propositura da petição inicial encontram-se previstos na 

LEF, porém essa acessibilidade também se consolidou no CPC de 2015, conforme dita os 

artigos 798 e 799, não sendo, portanto, necessária a juntada de demonstrativo142 de débito e 

                                                 

141 SILVA, Luiz Henrique Teixeira da. Privilégios e garantias dos créditos dos entes públicos e prerrogativas 

judiciais dos seus procuradores. In: MELO FILHO, João Aurino de. [Coord]. Op. cit, p.200. 
142 Súmula STJ nº 559: “Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o 

demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”. 
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indicação de CPF/CNPJ143 para a propositura da ação na execução comum.  

 

Por outro lado, a justificativa principal reside também do regime jurídico dos atos 

administrativos, que gozam da presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte 

o ônus da prova da invalidade de algum documento não juntado. 

 

Na forma procedimental, o artigo 7º determina que o despacho do juiz importa na 

ordem de citação, bem como, confere poderes para penhora e avaliação dos bens pelo oficial 

de justiça, o que não difere substancialmente do artigo 829 § 1º do CPC144. 

 

Como soa evidente, o artigo 8º da LEF prevê o prazo de cinco dias para pagar a dívida, 

sendo que a execução comum de título extrajudicial fixa o prazo de apenas três dias (artigo 

829 do CPC/2015), conferindo, portanto, uma desvantagem ao rito da execução fiscal pela 

previsão de prazo mais extenso ao devedor no rito comum. 

 

Quanto ao artigo 9º, versando sobre as formas de garantia da execução, não há 

nenhuma diferença, pois, também são cabíveis as mesmas formas na execução básica, em 

consonância com o artigo 652 do CPC de 2015. 

 

Igualmente, a norma do artigo 10º reproduz que a penhora poderá recair em qualquer 

bem do executado, restringindo apenas aqueles bens que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis, o que também tem aplicação na execução entre particulares à luz do artigo 

832 do CPC de 2015. 

 

Por oportuno, o artigo 11º enumera a ordem dos bens penhoráveis, que apesar de 

serem relativamente diferentes do CPC (artigo 835 do CPC/2015), apenas apresenta questões 

peculiares sem importância efetiva.  

 

                                                 

143 Súmula STJ nº 558: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento 

da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. 

Saliente-se, entretanto, que é usual na prática que todas as execuções fiscais contenham o CNPJ/CPF da parte 

executada, justamente pois consta o crédito da certidão de dívida ativa e o nome do contribuinte. 
144 “Art. 829.  O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado”. 
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Inclusive porque, no que tange à penhora, diante do contexto atual, a norma que 

apresenta maior representatividade para a eficácia dos processos executivos fiscais é a 

penhora de ativos financeiros, popularmente nominada de “BACENJUD”, que aliás não se 

encontra na LEF, e sim no artigo 854 do CPC de 2015. 

 

Dessa forma, como o CPC apresenta aplicação subsidiária à LEF, e também sendo 

medida que aduz maior agilidade e eficácia ao processo executivo, seria desarrazoada não 

estender sua aplicabilidade na execução fiscal, especialmente aplicando a renomada Teoria do 

Diálogo das Fontes. 

 

Quanto ao artigo 12º, consta sobre a forma que se dará a intimação da penhora, que 

também na execução comum se concebe de forma pessoal (vide artigo 841 do CPC de 2015). 

 

De outro lado, há um privilégio previsto no artigo 13º, isto porque, aduz que a penhora 

de bens imóveis quando realizada por oficial de justiça, cabe ao serventuário do juízo já 

realizar a efetivação da penhora e o seu registro, sendo que, na execução comum o ônus de 

promover a averbação no ofício imobiliário é do exequente (art. 844 do CPC/2015).  

 

Assim, trata-se de um benefício para a Fazenda que interfere substancialmente na 

forma burocrática da organização administrativa145. 

 

Na continuidade lógica dos dispositivos, o artigo 15º salienta a possibilidade de 

substituição da penhora e do seu reforço, não inovando no ordenamento jurídico, tanto que o 

regramento se repete no artigo 848 do CPC de 2015. 

 

Como soa evidente, os artigos 16º e 17º da LEF fundamentam os embargos à execução 

fiscal, consagrando o prazo de trinta dias para oposição dos embargos, enquanto que na 

execução comum o prazo é de 15 dias (art.914 do CPC de 2015) para o devedor se defender. 

Aqui, portanto não há nenhum privilégio para a Fazenda Pública, pelo contrário, o prazo do 

contribuinte é mais dilatado. 

 

No entanto, há uma diferença relevante e impactante que apresenta forte resistência na 

                                                 

145 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.127. 
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doutrina e mitigação em parte pela jurisprudência, quando se enuncia que: “não são 

admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”, sendo diferente da 

execução comum que não impõe a necessidade de garantia como condição de admissibilidade 

para apresentação de defesa. 

 

Nesses termos, é o ensinamento do professor Eduardo Jardim: 

 

Nos embargos à execução, é necessário garantir o juízo conforme prevê o art. 8º e ss. 

Da Lei de Execução Fiscal, pelo que, após essa providência, o contribuinte pode 

alegar toda sorte de razão de fato e de direito como se fosse um processo de 

conhecimento, nos termos, a bem ver, do disposto no art. 917 do Código de Processo 

Civil, que é subsidiariamente aplicável a espécie146.  

 

Dessa forma, a garantia mais especial em toda a LEF, parece-nos a exigência de 

garantia para apresentar sua defesa. Nesse aspecto, em que pese haja forte corrente doutrinária 

advogando pela desnecessidade, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela 

aplicabilidade da garantia para embargar 147  na execução fiscal, dispensando-se, 

excepcionalmente, em casos que se comprove inequivocamente que o executado apresenta 

insuficiência patrimonial, sob pena de violar o acesso à Justiça148. 

 

Ressalta-se, não se pretende discutir aqui à justiça da disposição, que, entretanto, 

progressivamente tem sido relativizada pela jurisprudência pois, como será adiantado, existe 

uma flexibilização justamente em razão dos excessivo e amplos meios de atos judiciais para 

se defender.  

 

Adianta-se, o executado pode apresentar, desde que cumprido os requisitos, uma 

exceção de pré-executividade (que dispensa a apresentação de garantia); pode apresentar uma 

ação anulatória e que possui, em tese, a mesma amplitude dos embargos à execução fiscal. 

 

                                                 

146  JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Compedium de direito tributário – São Paulo: Ed. Mackenzie, 

2018 .pag.181. 
147 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ; REsp 1.440.639; Proc. 2014/0051469-3; PE; Segunda Turma; 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 10/06/2015 
148 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ. 1ª Seção. REsp 1127815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

24/11/2010. 
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Dos artigos 18 ao 24, ensina-se apenas como os embargos à execução se processará, 

passando a dispor sobre a alienação antecipada dos bens penhorados em formatação muito 

próxima ao que se está positivado no Código de Processo Civil. 

 

Cumpre frisar que, o CPC de 2015 no seu art. 882 impôs como forma prioritária a 

alienação por meio de leilão eletrônico, método menos burocrático e mais ágil, diferentemente 

do artigo 23 da LEF que dispõe pela necessidade de leilão público. 

 

Observe, portanto, que a execução comum privilegia formas alternativas à hasta 

pública para a expropriação do bem, enquanto que a LEF induz, por outro lado, um modelo 

mais oneroso, demorado e burocrático. Isto porque, a utilização de meios telemáticos reduz de 

sobremaneira os custos da administração com serventuários e atos procedimentais necessários 

a realização de um leilão público. 

 

Em ato contínuo, o artigo 25 da LEF dispõe sobre a intimação pessoal do 

representante judicial da Fazenda Pública que será feita pessoalmente, porém, não se pode 

deixar de reconhecer que se trata de beneficio clássico de todos órgãos da Administração 

Pública, não se limitando ao processo de execução fiscal, ex vi o que demonstra o artigo 183 

do CPC. 

 

No que tange ao artigo 26, seria possível mencionar que há um privilégio para a 

Fazenda Pública, caso não fosse a interpretação jurisprudencial. Isto porque, aduz o 

dispositivo que não haverá nenhum pagamento sucumbencial caso a execução fiscal for 

cancelada antes da decisão de primeira instância, porém, a jurisprudência do STJ149 entende 

que após a citação do devedor, já haverá sucumbência processual caso o processo seja extinto, 

ou seja, ainda antes da decisão de primeira instância, caso já tenha ocorrido a triangularização 

processual, presume-se que o réu teve que contratar um advogado e por isso faz jus ao 

pagamento de honorários advocatícios. 

 

Logo, para a jurisprudência ainda que a parte se manifeste pontuando pela 

irregularidade da obrigação tributária e posteriormente, a Fazenda reconheça a necessidade de 

extinção do processo, haverá pagamento de honorários advocatícios. 

                                                 

149 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ. REsp 994583, Segunda Turma, 08/04/2008. 
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No que concerne ao artigo 28 da LEF, há disposição burocrática de utilidade para 

ambas as partes e o Judiciário, referindo-se a reunião das execuções fiscais por utilidade e 

aproveitamento de atos processuais, sendo ato facultativo do juízo. 

 

Referente aos artigos 29 a 31 da LEF, apenas reproduzem dispositivos previstos nos 

arts. 186 e 187 do CTN seja quanto à regulamentação do concurso de credores entre os entes 

públicos, seja quanto à preferência do crédito público em concorrência com os credores 

privados. 

 

Ademais, vale ressaltar novamente no artigo 31 que a norma sofre interpretação 

restritiva do STJ que reduziu sua aplicação, desconsiderando, portanto, a interpretação literal, 

e afirmando a possibilidade de alienação judicial mesmo sem a concordância ou prova da 

quitação do débito pela Fazenda Pública150. 

 

Quanto ao artigo 34, versa sobre o cabimento de recurso exclusivo em âmbito da 

execução fiscal (também nominados de embargos infringentes), em face de sentenças de 

primeiras instâncias proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) 

ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional). Porém, a norma não beneficia ou 

privilegia ninguém, isto porque, atinge tanto o executado como a Fazenda. De mais a mais, a 

restrição atinge débitos praticamente ínfimos. 

 

Noutro giro, o artigo 38 trata da discussão da dívida ativa da Fazenda, referindo-se aos 

meios de impugnação judicial que não se limitam, entretanto, às medidas previstas no artigo 

38, indo muito além como cita João Aurino151. Por pertinência, inclusive, iremos analisar no 

próximo tópico que os meios judiciais amplos podem prejudicar o andamento e o processo da 

execução fiscal. 

 

Por oportuno, cumpre ressaltar que o artigo 40 da execução fiscal trata da prescrição 

intercorrente152, por ausência de bens ou localização do devedor, algo que não foi tratado no 

                                                 

150 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ. AgRg no AgRg no REsp 595611, Primeira Turma, 19/10/2006. 
151 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.134. 
152 O tema será analisado em capítulo específico neste trabalho, em que versa sobre métodos adequados para 

resolução de conflitos, enaltecendo a boa-fé da Administração Pública para que reconheça de ofício os créditos 

que foram atingidos pela prescrição intercorrente. 
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CPC de 1973, só vindo a ter regulamentação na execução comum no CPC de 2015 com 

previsão no artigo 921, aproximando, similarmente, os institutos. Logo, por muito tempo 

houve prejuízo, pois, a prescrição intercorrente só incidia no âmbito da execução fiscal. 

 

À luz deste contexto, pode-se dizer com essa análise (superficial e curta), que 

realizado o cotejo com as normas previstas da execução comum do Código de Processo Civil, 

manifestamos que, ressalvado os privilégios e garantias que não dependem da LEF, ou que 

não alteram substancialmente o processo de satisfação, há talvez uma única e relevante 

diferença material, sendo a necessidade de garantia do juízo para oferecimento dos embargos 

à execução, norma prevista apenas no procedimento da execução fiscal, com a ressalva de sua 

mitigação pela jurisprudência. 

 

Fora esta vantagem da execução fiscal, o caminho seguido no processo de execução 

fiscal é, em linhas gerais, quase o mesmo do processo de execução civil comum. 

 

2. APRIMORAMENTOS ADEQUADOS PARA UM SISTEMA RACIONAL, 

CÉLERE E EFETIVO DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS PÚBLICOS. 

 

À luz desse contexto, cabe mencionar, sem pretensão de esgotar ou tratar de forma 

aprofundada algumas vicissitudes do sistema de cobrança dos créditos públicos, de modo que 

certamente não solucionará a problemática e ineficiência do sistema, mas que apenas pode 

aperfeiçoar institutos que gerem impacto positivo na execução fiscal. 

 

Aliás, é certo que institutos como a simplificação tributária, ou seja, abordagens que 

alterem o aspecto material do processo tributário, possivelmente, trariam avanço até mais 

significativo para o aprimoramento do sistema de cobrança. 

 

Inclusive, destaque-se que a propositura de uma execução fiscal administrativa será 

tema de aprofundamento no próximo capítulo. 

 

Diante disso, o cerne aqui se pauta por apresentar vícios do processo executivo fiscal, 

administrativo e judicial, que podem ser otimizados para que a Administração caminhe para 

um aumento de eficiência na gestão fiscal. 
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2.1 (IR)RELEVÂNCIA DOS ATOS PRATICADOS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA QUANDO DO JULGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 

 

Levando-se em conta a conceituação de processo, define-se, em breve síntese, como 

um encadeamento de atos que possuem a destinação de uma finalidade estatal153.  

 

De outra parte, entre os processos de aplicação da lei, o judicial é o mais estudado 

(principalmente pelo sistema adotado no Brasil), que se dá através da intervenção de um 

terceiro, na figura do juiz imparcial para que empregue a lei ao caso específico. 

 

Noutro giro, no processo administrativo, há uma relação jurídica apenas entre 

Administração e Administrado, frisando a posição de destaque do Estado que, além de parte, 

também é órgão julgador, porém, isso não pode influenciar que a decisão seja de modo parcial, 

e sim, em conformidade com a extrema legalidade154. 

 

Diante disso, há de se mencionar que vigora no Brasil155 o sistema de jurisdição una 

ou única, de modo que as decisões administrativas não fazem coisa julgada material, 

prerrogativa inerente e exclusiva das decisões judiciais: 

 

No Brasil, por comando constitucional contido no artigo 5, inciso XXXV (a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), adotou-se o 

sistema de jurisdição uma. [...] a opção deu-se por influência norte-americana e se 

tem mostrado exitosa mesmo em um país de tradição romanista. 

Apesar de ser frequente o uso da expressão contencioso administrativo, não existe 

aqui uma justiça administrativa no sentido técnico da expressão, posto que todas as 

decisões proferidas no âmbito da administração pública podem ser levadas a 

conhecimento do Poder Judiciário (sistema unitário ou uno), que poderá alterar-lhe o 

teor de acordo com normas vigentes 

 

 

Em outras palavras, a força das decisões proferidas nos processos administrativos 

provirá do respectivo sistema de jurisdição. Por exemplo, nos países em que se adota o 

sistema de dualidade de jurisdição, existe, conjuntamente o contencioso judicial e contencioso 

                                                 

153 MOREIRA NETO, Diogo de Figureiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.177. 
154 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014, p.695. 
155 PROENÇA, Fabríccio Quixadá Steindorfer. A Justiça administrativa em perspectiva comparada. Revista da 

AGU, ano XII, n.40. Brasília: Revista da AGU, abr./jun. 2014, p. 182-183. 
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administrativo, em que ambas decisões são soberanas 156. 

 

No entanto, a mais notável e admirável doutrina destaca a importância do processo 

administrativo tributário (Alberto Xavier157 , Eduardo Domingos Bottallo158 , José Antonio 

Minatel159, José Eduardo Soares de Melo160 , Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez 

López161 , Ricardo Mariz de Oliveira162 e Wagner Balera163, dentre outros), no âmbito da 

eficiência e efetivação do acesso à Justiça. 

 

Até porque, a vizinhança com o processo judicial é ainda mais relevante nos processos 

administrativos que são litigiosos164, isto porque, apresentam procedimento e aparência em 

contiguidade com os processos judiciais165, sendo a diferença mais peculiar que são resolvidos 

pela própria Administração. 

 

Como soa evidente, à luz deste contexto, inicia-se o processo tributário quando há 

resistência formalizada pelo contribuinte, transformando o procedimento em processo: “é a 

resistência oferecida formalmente pelo contribuinte à pretensão do Fisco que imprime 

dimensão processual ao iter até então administrativo”166. 

 

Destaque-se, quando há a inauguração do litígio, transmuda-se o Direito Tributário 

formal em Direito Processual Tributário, de modo que a natureza jurídica da relação 

transpassa de procedimento para processo: 

 

                                                 

156 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014, p.698. 
157 XAVIER, Alberto. Do Lançamento. Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo 

Tributário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997. 
158  BOTTALLO, Eduardo Domingos. Curso de Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006. 
159 MINATEL, José Antonio. Dupla Instância, Formação Paritária e Avocatória no Processo Administrativo 

Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coordenador). Processo Administrativo Fiscal. 4º vol. São Paulo: 

Editora Dialética, 1999.  
160 MELO, José Eduardo Soares de. Processo Tributário Administrativo (Federal, Estadual e Municipal). São 

Paulo: Quartier Latin, 2006. 
161  NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal 

Comentado. São Paulo: Editora Dialética, 2002.  
162 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. O Processo Fiscal Federal na Visão da Defesa. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Processo Administrativo Fiscal. 4º vol. São Paulo: Editora Dialética, 1999.  
163 BALERA, Wagner. Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Editora RT, 1999.  
164 Há, ainda os processos administrativos não litigiosos, ou seja, quando não há conflito de interesse entre o 

Estado e o particular. 
165 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 

2012, p. 961-962. 
166 MARINS, James. Princípios fundamentais do direito processual tributário. Op. Cit, p.92. 
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A etapa contenciosa (processual) caracteriza-se pelo aparecimento formalizado do 

conflito de interesses, isto é, transmuda-se a atividade administrativa do 

procedimento para processo no momento em que o contribuinte registra seu 

inconformismo com o ato praticado pela administração, seja ato de lançamento de 

tributo ou qualquer outro ato que, no seu entender, lhe cause gravame, como a 

aplicação de multa por suposto incumprimento de dever instrumental. 

 

A mera bilateralidade do procedimento não é suficiente para caracterizá-lo como 

processo. Pode haver participação do contribuinte na atividade formalizadora do 

tributo e isso se dá, por exemplo, quando este junta documentos contábeis que lhe 

foram solicitados ou quando comparece ao procedimento para esclarecer esta ou 

aquela conduta ou procedimento fiscal que tenha adotado na sua atividade privada. 

Até esse ponto não se fala em litigiosidade ou em conflito de interesse, até porque o 

Estado ainda não formalizou sua pretensão tributária. Há mero procedimento que 

apenas se encaminha para a formalização de determinada obrigação tributária (ato de 

lançamento). 

 

Após essa etapa, que se pode mostrar mais ou menos complexa, praticado o ato de 

lançamento e portanto, formalizada a pretensão fiscal do Estado, abre-se ao 

contribuinte a oportunidade de insurgência, momento em que, no prazo legalmente 

fixado, pode manifestar seu inconformismo com o ato exacional oferecendo sua 

impugnação, que é o ato formal do contribuinte em que este resiste 

administrativamente à pretensão tributária do fisco. A partir daí instaura-se 

verdadeiro processo informado por seus peculiares princípios (que são 

desdobramentos do due processo of law) e delimita-se o instante, o momento que se 

dá a alomorifa procedimento processo modificando a natureza jurídica do atuar 

administrativo167. 

 

Logo, quando há a apresentação da impugnação pelo contribuinte, tem-se por iniciado 

o processo administrativo em que haverá a discussão da aplicabilidade da norma tributária ao 

caso delineado, sendo inclusive dever da Administração, de acordo com o princípio da 

oficialidade168, dar continuidade ao procedimento sem que haja necessariamente impulso pelo 

contribuinte. 

 

Ademais, é importante constatar como afirmou João Aurino 169  que o processo 

administrativo tributário, ainda que oportunize à Fazenda o controle da legalidade dos seus 

atos, não serve apenas ao controle administrativo, sendo um relevante meio de acesso à 

Justiça para o contribuinte, já que decorre da natureza processual, como afirma Paulo de 

Barros Carvalho: 

 

Do quanto se disse, até aqui, já é possível apontar conclusão de grande relevância: o 

procedimento administrativo tributário compõe-se de uma sucessão de atos 

tendentes a exercitar o controle de juridicidade do lançamento, da imposição de 

                                                 

167 Idem, ibidem, p. 142-143. 
168 CASTRO, Alexandre Barros. Procedimento administrativo tributário. São Paulo: Atlas, 1996, p.87 
169 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.94. 
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multa, da notificação de qualquer deles ou de ambos, a fim de que a atividade 

desenvolvida pela Administração Pública atinja seu objetivo último: concretizar o 

primado da certeza do direito por meio da exata e fiel aplicação da lei tributária170 

 

Justamente por isso, que também ao processo tributário de impugnação do lançamento  

devem ser aplicadas todas as normas constitucionais processuais, especialmente as que 

determinam aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e 

a ampla defesa, e os meios de recurso a ela inerentes (artigo 5, LV). 

 

Nessa linha, em que pese não haja um conjunto de regras protetivas que seja exigido 

em todas as unidades federativas, existem princípios constitucionais que são aplicados a 

totalidade dos processos administrativos tributários171. De mais a mais, no âmbito federal 

deve ser aplicado o Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. 

 

Dessa forma, uma vez iniciado o processo administrativo tributário, a Administração 

Pública não tem mera faculdade de se pronunciar quanto à matéria do processo administrativo, 

de forma que há verdadeiro dever172. 

 

No âmbito do processo administrativo tributário, questão divergente consiste na 

análise sobre a possibilidade que os órgãos administrativos decidam com fundamento na 

inconstitucionalidade do ato normativo, de modo a afastar sua aplicabilidade. 

Nessa linha, parte da doutrina 173  entende pela possibilidade de a Administração 

Pública apreciar a inconstitucionalidade da lei em que se fundamentou o lançamento, 

principalmente sob o fundamento extensivo da ampla defesa. 

                                                 

170 CARVALHO, Paulo de Barros. As Decisões do Carf e a Extinção do Crédito Tributário. In: Revista Dialética 

de Direito Tributário, n. 212. São Paulo: Dialética, mai. 2013, p.96. 
171 Diante dessa perspectiva, o autor Alexandre Barros Castro, destaca como princípios aplicados: legalidade, 

oficialidade, informalismo em prol do interessado, contraditório, devido processo legal, moralidade, motivação, 

boa-fé, igualdade. Além disso, destaca que Paulo de Barros Carvalho acrescenta os princípios do caráter escrito 

do procedimento, desnecessidade de custas, rapidez, simplicidade e economia (CASTRO, Alexandre Barros. Op. 

Cit. p. 98-113). 
172 No âmbito federal, aduz o art. 48 da L ei nº 9.784/99 que “a Administração tem o dever de explicitamente 

emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua 

competência”. 
173 MARTINS, Ives Gandra da silva, Processo Administrativo tributário, 2002, p. 74; DELGADO, José Augusto. 

Reflexões sobre o Processo Administrativo tributário. In: MARTINS , Ives Gandra da silva (Coord.). Processo 

Administrativo Tributário. São Paulo: Saraiva, p. 113; TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo 

tributário. in: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Saraiva, 

p.168; LOBO, Maria Tereza Cárcomo. Processo Administrativo tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da silva 

(Coord.). Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Saraiva, p. 250; XAVIER, Alberto. A Questão da 

Apreciação da Inconstitucionalidade das leis pelos Órgãos Judicantes da Administração Fazendária. Revista 
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No entanto, com a devida vênia, não nos parece que tal entendimento é o mais 

adequado com base na Constituição Federal. Isto porque, pensamos como Marciano Seabra, 

de modo que todos os cidadãos, órgãos políticos e administrativos compõem, em amplo 

sentido, o processo de interpretação e aplicação da Constituição, entretanto, somente é dado 

aos membros do Poder Judiciário garantias institucionais (art. 95 da CF) necessárias para 

proferir um ato de extrema gravidade: negar aplicação a uma norma em vigor aprovada pelo 

Poder Legislativo174 , ressalvando a hipótese em que já há decisão do Supremo Tribunal 

Federal declarando a inconstitucionalidade em controle difuso ou concentrado. 

 

De idêntica maneira, Marco Aurélio Greco, arremata: 

 

[...] Quando a autoridade administrativa entende que determinada lei é 

inconstitucional, cabe‑ lhe sobrestar o julgamento e representar o Chefe do Poder 

executivo suscitando a questão pertinente. Cabe ao Chefe do Poder executivo 

analisar se, ao se juízo, há ou não inconstitucionalidade. Se houver, poderá promover 

as medidas adequadas (inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade); por outro 

lado, se entender que não há inconstitucionalidade, a autoridade administrativa não 

pode deixar de aplicar a lei.175 

Tal entendimento é corroborado pelos seguintes motivos 176 : (i) a preservação da 

separação dos poderes; (ii) a proteção da segurança jurídica, respeitando‑ se a presunção da 

constitucionalidade177 das leis; e (iii) o reconhecimento da competência exclusiva do Poder 

Judiciário para deliberar sobre a inconstitucionalidade dos atos normativos, seja no que se 

refere às decisões sobre casos concretos, seja no âmbito de decisões com eficácia erga omines. 

 

                                                                                                                                                         

Dialética de Direito Tributário, São Paulo, nº 103, abr. 2004, pp. 17‑ 44;  MARTINS, Natanael; PIETRO, 

Juliano di. A Ampla defesa e a inconstitucionalidade no Processo Administrativo: limites da Portaria nº 103/2002. 

Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 103, abr. 2004, pp. 99‑ 117; CONRADO, Paulo César. 

Controle de Constitucionalidade pelos tribunais Administrativos. Revista de Direito Tributário, São Paulo, nº 71, 

1998, p. 196;  
174  GODOI, Marciano Seabra de. Sobre a possibilidade de a Fazenda Pública reverter, em juízo, decisões 

definitivas dos Conselhos de Contribuintes. in: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes Questões Atuais 

de Direito Tributário: 9º Volume. São Paulo: Dialética, 2005, pp. 397 e 398. 
175 GRECO, Marco Aurélio. Processo Administrativo tributário. in: MARTINS, Ives Gandra da silva (Coord.). 

Processo Administrativo Tributário. são Paulo: saraiva, 2002, p. 708.  

Também nessa linha de entendimento: MACHADO, Hugo de brito. Algumas Questões do Processo 

Administrativo tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Processo Administrativo Tributário. 

São Paulo: Saraiva, 2002. pp. 152‑ 154; CASSONE, Vitorio. Processo Administrativo tributário. In: MARTINS, 

Ives Gandra da silva (Coord.). Processo Administrativo Tributário. São Paulo: saraiva, 2002, p. 381. 
176 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Almedina, 2018. p.259. 
177  MACHADO SEGUNDO, Hugo de brito. Notas sobre as Alterações no Processo Administrativo Fiscal 

Federal. in: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário – 13º Volume. 

São Paulo: dialética, 2009, pp. 219‑ 222. 
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Ademais, esse pensamento é reconhecido pelo Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais tendo gerado a edição de súmula, no sentido de que: “o Primeiro Conselho de 

Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei 

tributária”178. 

 

Mudando de perspectiva, é assente que caso haja decisão favorável ao contribuinte, há 

inclusive extinção do crédito tributário, conforme prevê o art. 156, IX do Código Tributário 

Nacional: “a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória”. 

 

Nessa ideia, não temos a pretensão de ingressar na celeuma se seria possível à 

Administração Pública ingressar com uma demanda judicial sobre um julgamento definitivo 

na esfera administrativa favorável ao contribuinte. 

 

Isto porque, o que se pretende destacar é apenas que não haja uma completa 

dissociação do que foi produzido na esfera administrativa, quando houver enfrentamento da 

mesma tese na seara judiciária, justamente pela eficiência e expertise do processo 

administrativo tributário. 

 

Insta salientar, evidentemente, que o processo administrativo não é, atualmente, 

completamente irrelevante ao processo judicial, tanto que para inscrição em dívida ativa e 

propositura da ação de execução fiscal, torna-se necessário citar o número do processo 

administrativo (vide art.1, VI, da Lei n. 6.830/1980 e art. 202, V, da Lei n. 5.172/1966). 

Rememore-se: o processo administrativo tributário (PAT) inicia-se, pela impugnação 

do contribuinte179, que permite a Administração reanalisar os atos administrativos, verificando 

inclusive sua juridicidade na atuação, tendo a possibilidade de dilação probatória se necessária. 

 

Traduza-se: após o procedimento administrativo de impugnação, caso haja decisão 

desfavorável ao contribuinte, como não há no sistema brasileiro coisa julgada na esfera 

administrativa180, pode o contribuinte rediscutir em sede judicial aquilo que foi decidido em 

                                                 

178 Súmula nº 2 do Primeiro Conselho de Contribuintes “o Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente 

para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. 
179  BRASIL. Presidência da República. Art.14 do Decreto n. 70.235/72. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm, acessado em 25 de nov. de 2018. 
180 Ressalvando a hipótese de decisão administrativa irreformável favorável ao contribuinte. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm
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âmbito administrativo.  

 

Em outras palavras, deve-se atentar para uma lógica de aproveitamento de atos 

processuais ao menos, seja pela não repetição de provas produzidas na esfera administrativa, 

ou de argumentos que já foram trazidos na esfera administrativa, evitando a produção 

probatória na esfera judicial, ou que se opere o efeito da preclusão. 

 

Nesse sentido, é criticável o que dita o artigo 38 da LEF quando afirma que será 

desconsiderado a discussão administrativa quando se ingressa com uma ação judicial. Até 

porque, estatisticamente, os julgamentos do CARF são mais favoráveis ao contribuinte181, 

sendo portanto uma decisão administrativa irreformável em âmbito judicial, vide o art. 156, 

IX do Código Tributário Nacional. 

 

Frise-se, não se pretende afirmar que o processo administrativo tributário posto é 

primoroso e genial, em que não há problemas182 de limitação da participação do contribuinte, 

e muitas vezes, da própria publicidade dos atos praticados; da forma de seleção dos julgadores 

no âmbito do CARF, bem como de sua duvidosa constitucionalidade do voto de qualidade183. 

 

Outrossim, certo que o processo administrativo é, em regra, mais célere, menos formal 

e dispendioso do que o processo judicial, observamos ao menos duas condições184 para que se 

possa primar por uma maior relevância dos julgamentos realizados na esfera administrativa: 

primeiro, no mister de suas funções, o julgador deve ser consciente dos princípios que pautam 

a atividade judicante, baseando-se primordialmente pela livre formação do convencimento 

conforme estrita obediência à ordem legal; segundo: a prática imparcial e isenta dos órgãos 

                                                 

181 “Mais da metade dos contribuintes conseguiu decisões favoráveis, ou parcialmente favoráveis (55,6%), em 

casos levados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em 2014, aponta estudo da Associação 

Brasileira de Jurimetria (ABJ). Disponível em: https://www.dci.com.br/legislacao/carf-e-favoravel-ao-

contribuinte-em-mais-da-metade-dos-casos-de-2014-1.595339, acesso em 20 de fev. 2019. 
182 João Aurino cita ainda que há julgamentos realizados em sessão fechada no âmbito administrativo, não 

havendo autorização formal para realização de sustentação oral pelo contribuinte, bem como, cita que o 

benefício concedido à Administração em razão do critério de desempate no âmbito do CARF seria desarrazoado. 

(FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.110). 
183 Inclusive, vale mencionar que há mais de 70 (setenta) ações sobre a constitucionalidade do voto de qualidade 

no CARF, que, em síntese, é a prerrogativa do presidente de uma turma julgadora ter voto duplo e decidir um 

caso empatado, pendendo de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 5731. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2018-abr-13/cerca-70-acoes-discutem-judiciario-voto-qualidade-carf>, acessado em 

20 de fev. 2019. 
184 AQUINO, Jorge Inácio de. Os órgãos de julgamento administrativo do contencioso tributário no Brasil. 

Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2613, 27 ago. 2010. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/17265>. Acesso em: 11 set. 2018. 

https://www.dci.com.br/legislacao/carf-e-favoravel-ao-contribuinte-em-mais-da-metade-dos-casos-de-2014-1.595339
https://www.dci.com.br/legislacao/carf-e-favoravel-ao-contribuinte-em-mais-da-metade-dos-casos-de-2014-1.595339
https://www.conjur.com.br/2018-abr-13/cerca-70-acoes-discutem-judiciario-voto-qualidade-carf
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judicantes deve ser imposta pela Administração sob o prisma dos princípios constitucionais, 

de modo que não se permita inapropriadas interferências no funcionamento objetivo desses 

órgãos. 

 

Ademais, como uma grande vantagem frente ao sistema judicial, o processo 

administrativo confere uma maior especialização (conhecimento técnico e jurídico) dos 

julgadores tributários na esfera administrativa conferindo maior possibilidade de que os 

contribuintes alcancem a tão almejada justiça fiscal.  Noutros termos, em decorrência da 

expertise e do alto grau de conhecimento acerca da matéria fiscal e processual, 

hipoteticamente, é razoável que a apreciação e o julgamento da lide administrativa ocorram 

com maior rigor de detalhes técnicos e jurídicos, quando comparados ao julgamento 

promovido no âmbito judicial185.  

 

Em suma, pelo menos para fins deste tópico, o que se pugna é para que haja algum 

benefício, vantagem, ou até ônus maior relevância186 da discussão que foi travada na esfera 

administrativa e seja aproveitada substancialmente quando levado ao processo judicial, sob 

pena de infringir o princípio da eficiência e do aproveitamento dos atos processuais. 

 

Por fim, torna-se mais vantajoso e racional aperfeiçoar um sistema favorável de 

aplicação plena das garantias fundamentais ao processo administrativo, e tratar com harmonia 

e complementariedade as instâncias administrativa e judicial, de modo que haja cooperação e 

consideração qualitativa dos atos praticados na esfera administrativa, inclusive porque, 

concordamos que a via administrativa é capaz de garantir um efetivo acesso à Justiça, por 

vezes, de forma mais célere e efetiva que puramente designado pelo sistema judicial. 

 

2.2 EXCESSO DE MEIOS JUDICIAIS DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

FISCAL. 

 

Em continuidade a análise da execução fiscal, há especialmente uma crítica que se 

mostra palpável de modo a prejudicar o andamento do processo de execução fiscal, trata-se, 

em síntese, de um amplo sistema de discussão judicial da obrigação tributária, que permite a 

                                                 

185 MELO, Fábio Soares de. Processo Administrativo Tributário: Princípios, Nulidades e Efeitos Jurídicos. 

Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2009. 
186 Não se considera em âmbito da execução fiscal, a presunção relativa de certeza e veracidade como alguma 

vantagem prevista na lei, pois como explicado, decorre da própria lógica dos atos administrativos. 
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utilização de instrumentos jurídicos de forma sobreposta, como os embargos e a ação 

anulatória, sem delimitar ao certo o âmbito de utilização de cada instrumento, pecando 

possivelmente por falta de organização. 

 

Nessa ideia, vislumbra-se que o conjunto de remédios processuais regulados pela Lei n. 

6.830/80 não é taxativo, assim, o devedor dispõe conforme dita o artigo 38, como remédios 

processuais disponíveis ao contribuinte: o mandado de segurança, a ação de repetição do 

indébito e a ação de embargos à execução fiscal (artigos 16 e 17), além disso, ainda há uma 

série de outras medidas para discussão judicial187 das exações fiscais caso o contribuinte 

entenda estas por indevidas: 

 

Da conferência do Min. Carlos Velloso, para o XII Congresso Brasileiro de Direito 

Tributário, Idepe, São Paulo, 18 a 20-11-98 (RDT 75/138, Malheiros), reproduzimos, 

resumido e exemplificativamente, o seguinte quadro relativo ao Processo Judicial 

Tributário: 

I-Ações dos contribuintes: 

a)Mandado de Segurança (desde que os fatos que dão origem ao direito subjetivo 

sejam líquidos e certos). 

Liminar em mandado de segurança: ainda se está a discutir se o Juiz pode exigir o 

depósito. Seja como for, o depósito é sempre aconselhável, pois garante o Juízo e é 

bom para ambas as partes. 

b)Cautelar Inominada (CPC 798 a 803); 

 

c)Consignação em pagamento (CTN, 164); 

d)Embargos do devedor (com base na lei 6.830/80); 

Seguem-se as ações ordinárias: 

e)Ação declaratória (CPC, Art.4, I e II). 

f)Ação anulatória (CTN, art. 169). 

g)Ação de repetição de indébito (CTN, arts. 165 e 166). 

h)Ação rescisória (CTN, art. 165). 

i)Tutela antecipada (CPC, art. 273).188 

 

Adianta-se, não se pretende registrar cada um dos meios elencados de discussão acima, 

sendo devido registrar apenas o aspecto geral de cabimento. 

 

                                                 

187 “Entenda-se pela expressão ‘discussão judicial’ o debate, a defesa ou impugnação da dívida ativa, em juízo, 

perante o Judiciário” (PACHECO, José da Silva. Comentários à lei de execução fiscal. São Paulo: Saraiva, 1995. 

P. 279). 
188 CASSONE, Vittorio; CASSONE, Maria Eugenia Teixeira. Processo tributário. São Paulo: Atlas, 2007, p.26. 
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De início, cite-se que a primeira forma de discussão judicial que é disponível ao 

contribuinte, previamente a ocorrência do fato gerador, seria tanto a ação declaratória como o 

mandado de segurança preventivo, uma vez que discutem a obrigação tributária antes do seu 

nascimento. 

 

Posteriormente, quando se concretiza o fato gerador e há o aperfeiçoamento através do 

lançamento, o contribuinte, inclusive quando não tenha discutido administrativamente, detém 

a possibilidade de ajuizar a ação anulatória da dívida. 

 

Lado outro, caso tenha por exemplo, realizado o pagamento do tributo, pode ajuizar a 

ação de restituição ou de repetição do indébito tributário 189 . Outrossim, caso a Fazenda 

recuse-se a receber o pagamento de alguma obrigação tributária, faculta-se o ajuizamento da 

ação de consignação em pagamento. 

 

Em ato consecutivo, havendo o trânsito em julgado de qualquer medida exposta, é 

cabível, caso haja o preenchimento dos pressupostos, o ajuizamento de ação rescisória 

visando elidir o efeito da coisa julgada. 

 

Em arremate, o terceiro prejudicado pode opor o chamado embargos de terceiro190 

caso alguma medida constritiva na execução fiscal interfira na sua relação jurídica. 

 

Ademais, durante a execução fiscal, o contribuinte apresenta outro remédio processual 

à disposição, os embargos à execução fiscal.  

 

Rememore-se, os embargos à execução fiscal detêm uma amplitude inesgotável de 

temas que podem ser tratados, sendo o que caracteriza os embargos à execução fiscal, em 

diferenciação aos embargos da execução comum do CPC, apenas191 que há necessidade de 

garantia como requisito de sua admissibilidade (vide art. 16 da LEF). 

                                                 

189  “Trata-se de ação ordinária com pedido de reconhecimento de que o contribuinte realizou pagamentos 

indevidos e de condenação do sujeito passivo da relação tributária à repetição de tal montante. Pode haver 

cumulação de pretensão declaratória do direito à compensação com pretensão condenatória à repetição, ficando a 

opção pela utilização de uma ou outra das eficácias para ser feita posteriormente pelo contribuinte” (ÁVILA, 

René Bermann; PAULSEN, Leandro; SLIWKA, Ingrid Shroder. Direito processual tributário. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 425). 
190 RAUBER, Eduardo. Embargos de terceiro em execução fiscal. In: MELO FILHO, João Aurino de. (Coord.). 

op. Cit., p. 837-930. 
191 Ressalvado o aspecto procedimental, citando-se por exemplo, o prazo de apresentação. 
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Ocorre que, como ressaltado no primeiro capítulo, essa peculiaridade dos embargos à 

execução fiscal tem sido mitigada, vide entendimento jurisprudencial que autoriza a 

apresentação dos embargos, ainda quando já ajuizada a execução fiscal, sem que haja garantia. 

 

Sobre esse tema, como ressalta João Aurino192, há na verdade três correntes:  uma 

corrente que amplia a possibilidade de defesa por meio da flexibilização da exigência de 

garantia para embargar, restringindo, portanto, a leitura literal do dispositivo; e outras duas 

que possibilitam a discussão judicial, depois de ajuizada a execução fiscal por meio de ação 

anulatória e da exceção de pré-executividade. 

 

Na primeira análise, se admite o recebimento dos embargos quando a parte demonstre 

que não possui meios para garantir a dívida. Isto é, não se dispensa genericamente em todos 

os casos, apenas quando o executado demonstre inequivocamente193 que não possui bens 

suficientes para garantir a execução fiscal. 

 

De outro lado, porém, no mesmo pensamento de ampliação do direito de defesa do 

contribuinte, há forte corrente jurisprudencial 194  que admite, posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal, a interposição de ação anulatória para discussão de obrigação tributária. 

 

Ora, como no âmbito da ação anulatória não há exigência de garantir previamente o 

juízo para se defender, é palpável o questionamento que tal ação pode ser utilizada como 

substitutivo dos embargos, dispensando, portanto, a garantia como requisito necessário para o 

debate judicial. 

 

                                                 

192 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.143. 
193 “Apesar da clareza da norma do artigo 16, há diversos precedentes do STJ flexibilizando essa exigência. Tais 

precedentes, em primeiro lugar, entendem que, sendo a garantia insuficiente, não será caso de rejeição imediata 

dos embargos, mas de intimação do executado para proceder ao reforço da penhora. Além disso, ao aferir o 

reforço de penhora, o magistrado deverá observar a efetiva capacidade econômica do executado” (STJ. 1ª Seção. 

Recurso Especial n. 1.127.815/SP. Relator: Ministro Luiz Fux, DJU 14/12/2010). 
194 Vale ressaltar, o STJ entende cabível o ajuizamento de ação anulatória mesmo depois de ajuizada a execução 

fiscal, independentemente da oposição ou fluência do prazo dos embargos à execução. (STJ. 2ª Turma. Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 31.488/PR. Relator: Ministro Humberto Martins. Decisão 

Unânime. Brasília, 20 de setembro de 2011, publicação em 26.09.2011) 



 75 

Assim, como concluiu João Aurino195: a possibilidade de ajuizar uma ação anulatória 

depois de iniciada a execução fiscal termina por oferecer ao devedor dois remédios judiciais 

sobrepostos, embargos à execução e ação anulatória, ambos cabíveis diante de uma mesma 

situação jurídica, podendo ser utilizado inclusive quando o devedor por exemplo, perde o 

prazo para embargar e posteriormente ajuíza a ação anulatória196. 

 

Além disso, admite-se que o executado venha aos autos e informe algum fato que o 

magistrado possa reconhecer de ofício, que impede o prosseguimento regular do feito: o 

instrumento utilizado para este objetivo é  a exceção de pré-executividade, que inicialmente 

foi concebido para combater a ausência de alguma das condições da ação ou dos pressupostos 

processuais da tutela executiva.  

 

Pode-se vislumbrá-la como uma comunicação ao juízo, por mera petição acerca da 

existência de algum destes vícios no processo. Entretanto, essa foi a origem do instituto, 

criada e forjada pela doutrina e jurisprudência, que com o passar do tempo, passou a abordar 

outras matérias. 

 

Isto é, inicialmente, convencionou-se que as matérias objetos desta comunicação 

seriam apenas aquelas que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. O 

fundamento para tanto, era justamente o fato de o magistrado ter esse poder-dever: o 

reconhecimento de matérias de ofício sem provocação das partes. Amparava-se a construção, 

inclusive, na previsão constante no Código de Processo Civil de 1973, mais precisamente no § 

3° do art. 267197. 

 

Inclusive, foi pela ausência de uma dessas condições da ação que o instituto se tornou 

                                                 

195 João Aurino argumenta que o evoluído estágio da obrigação tributária, processamento em juízo, induz uma 

tutela jurisdicional específica que somente poderia ser veiculado em embargos à execução, não sendo útil a ação 

anulatória. Para tanto, alega que não haveria interesse de agir. 

(MELO FILHO, João Aurino de. Ação anulatória do ato declarativo da dívida simples e cumulada com pedido 

de repetição de indébito. MELO FILHO, João Aurino de [Coord.] op. Cit., p. 827-828) 
196 A única ressalva que se faz, é que, por óbvio, não pode ser utilizado a mesma temática a ser versada, sob pena 

de preclusão. Em outras palavras, caso o contribuinte opte por entrar com uma ação anulatória e depois ajuíze os 

embargos à execução fiscal com os mesmos conteúdos arguidos, há evidente preclusão. (AgInt no AREsp 

1060069/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/02/2018) 
197 BAJERSKI, Leonardo Munatero. Exceção de pré-executividade. In: MELO FILHO, João Aurino de [Coord.] 

op. Cit., p.966-967 
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conhecido: a partir do parecer do ilustre Pontes de Miranda 198  no caso da Siderúrgica 

Manesmann, no qual a empresa foi alvo de diversas execuções fundadas em títulos nulos. 

Todavia, a origem do instituto remonta a momento anterior, com o Decreto Imperial n. 

9885/1888, o qual possibilitava a defesa nas execuções propostas pela Fazenda sem prévia 

garantia do juízo. 

 

Contudo, o rol de hipóteses passíveis de apresentação pela via de exceção passou a 

crescer com o passar do tempo, englobando, inclusive, matérias sobre as quais o juiz não 

poderia manifestar-se de ofício, como a alegação de pagamento ou compensação199.  

 

Atualmente, pode-se inferir que qualquer matéria pode ser arguida em sede de exceção, 

desde que respeite um único limite: a existência de prova pré-constituída ou, em outras 

palavras, a vedação à dilação probatória200.  

 

Noutros termos, na prática, a exceção, pela facilidade de interposição e pela 

desnecessidade de garantia, vem, aos poucos, substituindo a ação de embargos como meio 

usual de defesa no âmbito da execução fiscal. 

 

Diante disso, com as considerações feitas, observa-se que a garantia da execução como 

condição para se defender na obrigação tributária na execução fiscal é relativizada de 

sobremaneira pela jurisprudência, sem que exista, na praxe forense, uma efetiva limitação dos 

meios de discussão da atribuição tributária.  

 

Explica-se: a garantia da obrigação tributária não constitui um requisito obrigatório 

para se defender em execução fiscal, seja pela relativização em casos de hipossuficiência 

financeira, seja pelo alargamento do cabimento da exceção de pré-executividade, ou ainda 

pela aplicação concomitante da ação anulatória como meio de defesa nos autos da execução 

fiscal. 

                                                 

198 GUTIER, Murillo Sapia. Exceção de pré-executividade na execução fiscal e o atual posicionamento do STJ 

acerca de sua admissibilidade. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9718&revista_caderno=21>. 

Acesso em set 2018. 
199   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Segunda turma, Ministro Herman Benjamin, AgRg no AREsp 

28904/RS, DJe 08/11/2011. 
200 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 1283280/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018. 
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À luz deste contexto, quanto à necessidade de garantia, é preciso infirmar que o artigo 

38 da LEF, ao versar sobre ações ordinária de serem ajuizadas para discutir a obrigação 

tributária, impôs uma limitação sobre a necessidade de depósito prévio preparatório do valor 

do débito. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal 201  declarou inconstitucional a 

exigência de depósito prévio com condição de admissibilidade ou procedibilidade da ação. 

 

Isto porque, a propositura de uma ação anulatória de débito fiscal não está 

condicionada à realização do depósito prévio, ou seja, o depósito não é condição de 

procedibilidade, mas mera faculdade202 do autor para efeito de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. 

 

Oriente-se: ainda que a garantia não seja condição essencial para receber a ação 

anulatória, sua apresentação é relevante para fins de suspensão da exigibilidade da cobrança 

do crédito, ou seja, para que se suspenda os atos de cobrança.  

 

Dessa forma, a simples apresentação de medida processual que vise discutir a 

obrigação tributária, não suspende, a priori, a exigibilidade do crédito nem o curso da 

execução fiscal, na linha do próprio artigo 784 do CPC: “A propositura de qualquer ação 

relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a 

execução”. 

 

É imperioso ressaltar o raciocínio: conforme o Código Tributário Nacional, há 

disposição de quais espécies são suficientes para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, vide o art. 151 do CTN. 

 

Além disso, conforme inaugura João Aurino203, de todas as causas merece atenção e 

estudo a presente de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”. Justifica-se, as 

                                                 

201  Súmula Vinculante STF nº 28: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 
202 “A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio 

previsto no art. 38 da Lei nº 6.830, de 1980, posto não ter sido o referido dispositivo legal recepcionado pela 

Constituição Federal de 1988, em virtude de incompatibilidade material com o art. 5º, XXXV. O depósito prévio 

referido não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o 

ajuizamento da ação executiva fiscal “(REsp 962838, Primeira Seção, 25/11/2009. Recurso repetitivo). 
203 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.146. 
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outras medidas, dependendo do momento em que foram expedidas, podem exigir como 

condição para suspensão da execução fiscal, a existência de garantia. 

 

Antes, rememore-se: o Superior Tribunal de Justiça através de recurso repetitivo204, 

admitiu que só haverá efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal, se: 1) há necessidade 

de garantia do juízo, e também de requerimento da parte; 2) a presença fumaça do bom direito 

e perigo da demora (tutela provisória). 

 

Diante disso, concordamos com João Aurino 205  quando afirma que antes do 

ajuizamento da execução fiscal, seria possível, com ou sem apresentar garantia idônea, 

suspender a exigibilidade do crédito por meio de liminar, desde que cumprido os requisitos do 

CPC. 

 

Em lado oposto, depois206 de proposta execução fiscal, também deve ser aplicado, 

mesmo no caso de ação anulatória ou decisão liminar em tutela antecipada, idêntica restrição 

que seria aplicada caso tivesse sido oposto embargos à execução, incluindo-se, portanto, a 

exigência de garantia suficiente do juízo por penhora, depósito ou caução para suspensão da 

execução fiscal, a teor do recurso repetitivo mencionado e também do artigo 919 do 

CPC/2015. 

 

Quer dizer, a suspensão da exigibilidade do crédito em uma ação anulatória interposta 

quando já há execução fiscal continuará dependendo de simples medida liminar conforme dita 

o art. 151 do CTN207, mas, esse provimento provisório dependerá da existência concreta dos 

requisitos previstos pelo CPC (fumaça do bom direito e perigo da demora), bem como a 

garantia da execução por penhora ou caução suficientes. 

 

                                                 

204 BRASIL Superior Tribunal de Justiça. REsp 1272827, Primeira Seção, 22/05/2013 
205 MELO FILHO, João Aurino de. Ação anulatória do ato declarativo da dívida simples e cumulada com 

pedido de repetição de indébito. MELO FILHO, João Aurino de [Coord.] op. Cit., p. 838) 
206 Ibid., p. 839. 
207Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I - moratória; 

II - o depósito do seu montante integral; 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela 

Lcp nº 104, de 10.1.2001) 

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) 
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Insta frisar, porém, que esse não é o pensamento majoritário da jurisprudência e da 

doutrina, que entendem que basta apenas a concessão da liminar para que se suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário, independente de garantia judicial, vide art. 151, V do CTN. 

 

Com base nesse raciocínio, eis acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 

[...] De fato, uma vez obtida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, V 

do CTN, não é necessário que o contribuinte apresente o depósito integral do 

montante devido. Somente na hipótese de reversão da decisão que concedeu a 

suspensão é que o depósito deverá ser utilizado com o escopo de obstar o 

ajuizamento de uma execução fiscal ou o curso de uma que já esteja ajuizada. 

Ressalte-se que nos termos do Resp n. 962.838/BA (art. 5º, XXXV da CF), o art. 38 

da Lei de Execuções Fiscais não foi recepcionado pelo Constituição Federal, o que 

inclusive ensejou a elaboração da Súmula Vinculante n. 28. (...) Portanto, nos termos 

do art. 151, V do CTN, deve ser concedida a antecipação da tutela para suspender a 

exigibilidade dos créditos tributários objeto do processo administrativo nº 

10865.720575/2015-11, nos termos acima expostos, independente de garantia, vez 

que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC208. 

 

Nessa linha, data vênia, concordamos com Leonardo Carneiro da Cunha: se os 

embargos só suspendem a execução por haver penhora, diferente caminho não poderia ser 

seguido nas ações autônomas – sob pena de restrição e dificuldade no uso dos embargos, 

enquanto fosse melhor se utilizar de ação autônoma –, senão caminharíamos para um 

esvaziamento209 dos embargos à execução fiscal. 

 

Entendimento oposto, portanto, seria considerar que a garantia além de não se mostrar 

essencial para discussão da obrigação, acaba sendo também dispensável para suspender a 

exigibilidade da cobrança, nas liminares ou tutelas antecipadas deferidas sustando o 

prosseguimento da execução. 

 

Face ao exposto, percebe-se que o sistema de discussão judicial da obrigação tributária 

é extenso, falho por excesso alargamento e ineficaz da organização processual, permitindo a 

utilização de institutos processuais (ação anulatória e exceção de pré executividade) de forma 

sobreposta, não regulamentando o cabimento da exceção de pré-executividade e afastando a 

necessidade de garantia dos embargos. 

 

                                                 

208 TRF 3ª R.; AI 0017200-39.2016.4.03.0000; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; Julg. 21/03/2018; 

DEJF 04/05/2018. 
209 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 444. 
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Inclusive, é de mister relevância posicionamento pessoal do professor Eduardo Jardim 

divulgado em sala de aula, manifestando-se pela eficácia de decisões com o trânsito em 

julgado após a decisão de segunda instância, também na seara tributária. É dizer, 

considerando justamente o excesso de meios de impugnação bem como a morosidade do 

judiciário, faz-se utilização louvável de um entendimento do Supremo Tribunal Federal que 

permitiu a prisão em segunda instância no âmbito penal210, ainda quando pendente recurso 

extraordinário ou recurso especial às Cortes Superiores. 

 

Vislumbra-se, então, que o excesso de meios judiciais para impugnar a execução fiscal 

e a sobreposição de meios judiciais de discussão, bem como a falta de regulamentação dos 

instrumentos dispostos ao contribuinte, pode impedir a sequência natural e o regular 

desenvolvimento da cobrança tributária, prejudicando a racionalidade211 jurídica do sistema. 

Perceba-se, não se definiu e nem se critica o direito de recorrer e peticionar, o que se busca é 

uma delimitação clara de qual medida cabível durante o andamento do procedimento. 

 

 

2.3 VIABILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

COMO CONDIÇÃO DE INTERESSE DE AGIR PARA IMPUGNAR A EXECUÇÃO 

FISCAL JUDICIALMENTE COM BASE NO RE 631240. 

 

Ante as considerações que foram realizadas sobre o sistema judicial de cobrança no 

âmbito tributário, permitiu-se inferir, de modo superficial, que há existência de um meio 

amplo e irrestrito de defesa que prejudica o andamento do processo judicial tributário.  

 

Além disso, vislumbrou-se também uma possível falta de racionalidade por problema 

de lógica jurídica interna do sistema de resolução de conflitos tributário, isto porque, há uma 

desconsideração de grande parte da decisão administrativa quando o objeto é discutido na 

seara judicial.  

 

À luz deste contexto, mas interligado com a crise do Judiciário que será abordado no 

                                                 

210 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível o início da execução da pena condenatória após a prolação 

de acórdão condenatório em 2º grau. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b7d35509ab19d0cd2256a219de0fe0ff>. 

Acesso em 20 de fev. 2019. 
211 FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.154. 
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próximo capítulo, bem como a ineficiência do sistema fiscal de cobrança, faz-se imperioso 

mencionar dados do estudo do Conselho Nacional de Justiça de 2017: 

 

Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 38% do total de 

casos pendentes e 75% das execuções pendentes no Poder Judiciário. Os processos 

dessa classe apresentam alta taxa de congestionamento, 91%, ou seja, de cada cem 

processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2016, apenas 9 foram 

baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Poder 

Judiciário cairia de 73% para 65% em 2016 (redução de 8 pontos percentuais)212. 

 

Nesse viés, percebe-se que, pelo menos 1/3 de todos os processos judiciais são de 

execução fiscal. Diante disso, as execuções são propostas pela Fazenda Pública, 

principalmente por dois motivos: primeiro, por falta de satisfação patrimonial pelo devedor 

voluntariamente; segundo, por ausência de outro meio que constranja o patrimônio do 

executado, dependendo unicamente do sistema judicial para a prática de atos expropriatórios 

(tema que será aprofundado no próximo capítulo). 

 

Nessa toada, não havendo cumprimento pelo devedor de maneira espontânea e 

havendo um meio administrativo efetivo que respeitem os direitos constitucionais previstas 

como o contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, seria adequado a criação de um 

verdadeiro filtro para que o contribuinte pudesse litigar em sede de execução fiscal, o que 

diminuiria consideravelmente o tempo de tramitação nas execuções que são interpostas 

judicialmente. 

 

Assim, o que se pretende demonstrar é que, diante de uma análise da eficiência e 

racionalidade do sistema de acesso ao Judiciário, seria mais efetivo condicionar o acesso ao 

Judiciário após o prévio requerimento administrativo pois, haveria o preenchimento do 

interesse de agir do contribuinte para litigar nas demandas tributárias conforme já consagrou o 

Supremo Tribunal Federal em matéria previdenciária, em analogia ao entendimento proferido 

no Recurso Extraordinário 631.240/MG cujo trânsito em julgado se deu 03/05/2017. 

 

Explique-se o que aconteceu nesse julgado, em breve síntese. 

 

                                                 

212  Justiça em números, disponível em 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf>, acessado 

em 20 de setembro de 2018. 

 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf
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Antes de 2014, era usual que o segurado, sem que antes solicitasse 

administrativamente o benefício previdenciário em um dos postos do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), optasse por já ajuizar uma ação direto na Justiça Federal pedindo a 

concessão da aposentadoria, por exemplo. 

 

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, na generalidade, o 

segurado/dependente somente pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício 

previdenciário, se anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e tal 

postulação fosse indeferida, houvesse omissão de decisão ou o tema fosse sabidamente 

negado. 

 

Diante disso, caso seja interposta uma medida judicial em que não se tenha solicitado 

previamente mediante requerimento administrativo seu pedido, deve-se o juiz rejeitar o 

processo proferindo sentença sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, 

considerando que haveria a possibilidade de o pedido ter sido atendido pelo INSS na via 

administrativa. 

 

Ficou consignado para o Supremo Tribunal Federal, que exigir o prévio requerimento 

administrativo não seria violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, isto porque, como 

o  art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”, caso não haja pedido administrativo pretérito a negativa 

por parte do INSS no prazo legal, não estaria registrado nenhuma lesão e sequer ameaça de 

direito. 

 

Portanto, em síntese, conforme explica o professor Márcio André Lopes Cavalcanti, 

assim ficou consignado o tema pelo STF: 

 

Para que proponha a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário, é 

preciso que, antes, tenha ocorrido uma das três situações abaixo: 

1) o interessado requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo 

INSS (total ou parcialmente); 

2) o interessado requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma 

decisão em um prazo máximo de 45 dias; 

3) o interessado não requereu administrativamente o benefício, mas é notório que, 

sobre essa matéria, o INSS tem reiterada posição contrária ao pedido feito pelo 

segurado. É o caso das situações em que a matéria está pacificada no âmbito da 

autarquia por meio de instrução normativa ou súmula administrativa. Ex.: existe 
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uma instrução normativa do INSS proibindo a renúncia à aposentadoria e, 

consequentemente, vedando a desaposentação. Logo, o segurado poderá ajuizar a 

ação pedindo a desaposentação mesmo que não tenha feito prévio requerimento 

administrativo213. 

 

Nesse aspecto, cumpre frisar que tal entendimento também reverberou na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça214. 

 

Como na questão previdenciária que restou decidida, anteriormente, o prévio 

requerimento administrativo era desnecessário para que se propusesse uma ação que 

discutisse beneficio previdenciário, podendo o autor procurar diretamente o Judiciário para 

tutelar seu direito. 

 

Nessa mesma linha, eis que a sugestão seria o “transplante” das razões de decidir 

dessa questão previdenciária à temática tributária. 

 

De idêntica maneira, pensamos que o argumento mais forte da corrente doutrinária 

contrária seria que argumentar que o prévio requerimento administrativo violaria o princípio 

do monopólio da jurisdição, ou da inafastabilidade do judiciário. 

 

Diante disso, é importante que se diferencie inicialmente a ideia do exaurimento da via 

administrativa, da concepção de prévio requerimento administrativo. 

 

Adiante-se: o esgotamento da via administrativa, quer dizer, caminhar todas as 

instâncias extrajudiciais praticáveis como premissa para acessar o Judiciário, é uma ideia 

antiga. Menciona, José Cretella Júnior,215 que o arcaico Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis da União [Decreto-lei nº. 1.713/39] possuía norma parecida, o qual restou absorvido 

pela Constituição de 1946, que não obrigava tal condicionamento. 

 

                                                 

213 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Necessidade de prévio requerimento administrativo. Buscador Dizer o 

Direito, Manaus. Disponível em: 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/70afbf2259b4449d8ae1429e054df1b1>. 

Acesso em: 20 de fev. 2019. 
214 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ. 1ª Seção. REsp 1369834-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

julgado em 24/9/2014 (recurso repetitivo) (Info 553). 
215 CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v.6, p. 272-274 
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De outro lado, o art. 153, § 4º da Constituição Federal de 1967216, condicionava a 

exigência do exaurimento da via administrativa como requisito para peticionar em juízo. 

Porém, tal norma foi contida por uma interpretação sistemática à debilidade dos serviços 

públicos, especialmente em sede previdenciária, tendo sido editada a súmula 213 do antigo 

Tribunal Federal de Recursos, que mencionava que o exaurimento da via administrativa não 

era condição para propositura da ação de natureza previdenciária. 

 

Explique-se, desde já, que o prévio requerimento significa uma simples provocação da 

Administração. Logo, rejeitado o direito ou omisso no dever de decidir, vence-se o prazo 

razoável e o requerido pode ingressar em juízo.  

 

Assim, é algo bem mais ameno e que não se mistura com a exigência de 

exaurimento217 da via administrativa, a qual indica o esgotamento de todas as possibilidades 

extrajudiciais de recurso por exemplo, o que, num arcabouço administrativo complexo como 

o nosso poderia arruinar o direito da parte. 

 

Noutros termos, o requisito do prévio requerimento se satisfaz com a mera postulação 

administrativa do benefício, perante o órgão competente com atribuição para conhecê-lo, 

enquanto o exaurimento significa a efetiva utilização de todos os recursos administrativos 

cabíveis. 

 

Processualmente, a exigência de prévio requerimento administrativo liga-se ao 

interesse processual sob o aspecto da necessidade. Isto porque, uma demanda precisa ser (i) 

útil, pois livra o autor de uma obrigação indevida; (ii) adequada, uma vez que adotado 

procedimento idôneo;  e (iii) necessária, sendo indispensável que haja tutela jurisdicional para 

atender o pleito. 

                                                 

216 Art. 153.  § 4º A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. 

O ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde que 

não exigida garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o pedido. 

(Redação da pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977). 
217 “(...) As únicas das exceções a esse livre acesso estariam taxativamente previstas na Constituição e seriam: (i) 

frustração da negociação coletiva ou arbitragem nos dissídios coletivos [art. 114, § 2º da Constituição]; (ii) 

quanto às competições desportivas, após o exaurimento das instâncias da justiça desportiva ou o decurso do 

prazo de sessenta dias [art. 217, § 1º da Constituição]. (...)No caso de habeas data, declarou-se se imprescindível 

o prévio requerimento administrativo, provocando a autoridade detentora da informação que se quer acessar, 

antes da impetração da ação.” (SOUZA, Rafael Soares. Justiça administrativa: o sistema brasileiro. 2014. 

Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2014. doi:10.11606/D.2.2014.tde-09122014-164947. Acesso em 20 de fev. 2019 
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Assim, sem que haja negativa de direito, não se o tem por ameaçado, logo, não há 

preenchimento do interesse de agir para postular em juízo. Nessa linha, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu218 não serem inconstitucionais as limitações derivadas do direito processual, 

tais como, as condições da ação e pressupostos processuais, por não ser absoluta a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário219. 

 

Conforme explica a doutrina de Gajardoni: 

 

A princípio não se tem como violadoras ao acesso à justiça as disposições que 

estatuem requisitos ou condicionantes à realização da tutela, tais como pressupostos 

processuais e condições da ação, pois mesmo quando não examinado o mérito terá 

existo prestação da tutela jurisdicional, posto que negativa. Numa frase, o acesso à 

justiça não pode ser obstaculizado, mas aceita condicionantes razoáveis.220  

 

Logo, a imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de 

acesso à justiça pelo jurisdicionado são admissíveis, desde que, o elemento condicionante seja 

razoável221. 

 

Justamente por isso, decidiu recentemente o STJ 222  que seria “legítima a decisão 

judicial que determina a averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas em 

bens imóveis submetidos à partilha como condição de procedibilidade da ação de inventário”. 

 

                                                 

218 “...a mera previsão legal concernente aos pressupostos processuais e às condições da ação não caracteriza, por 

si só, transgressão ao direito fundamental à proteção judicial efetiva amparado pela Constituição da República. A 

garantia institucional de acesso ao Poder Judiciário traduz, na realidade, a concretização mesma de um postulado 

essencial consagrado em nosso sistema jurídico, que consiste na inafastabilidade do controle jurisdicional dos 

atos, estatais ou não, que veiculem lesão à esfera jurídica de qualquer pessoa.” (RE 631240, Relator(a):  Min. 

ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). 
219   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 145023/RJ, Primeira Turma. Relator: 

Ministro Ilmar Galvão. Brasília, 18 de dezembro de 1992. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 20 jul. 

2018; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº. 152676/PR, 

Segunda Turma. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Brasília, 03 de novembro de 1995. Disponível em: 

<www.stf.jus.br>. Acesso em 20 jul. 2018; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental n Petição nº. 

4556/DF, Pleno. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília, 20 de agosto de 2009. Disponível em: <www.stf.jus.br>. 

Acesso em 19 out. 2018. 
220  GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., 

Zulmar. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Forense, 2015. p. 15. 
221 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Averbação das modificações realizadas em imóveis como condição 

para o inventário. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254>. 

Acesso em: 18/09/2018 
222 STJ. 3ª Turma. REsp 1.637.359-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/05/2018 (Info 625). 
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Isto porque, a imposição judicial para que sejam regularizados os bens imóveis que 

cabiam ao falecido para que, apenas a partir deste ato, seja dado pertinente desfecho à ação de 

inventário, seria uma condicionante razoável. 

 

Ademais, nem se fale que haveria ofensa ao acesso à Justiça, pois este não se confunde 

com o acesso ao Judiciário, podendo esse ser mitigado.  

 

Relembre-se o que foi dito no tópico 1.1.2, o princípio do acesso à Justiça é mais 

amplo, possibilitando que as partes tenham um provimento que garanta seus interesses 

legítimos em sistema célere, seguro, efetivo e justo, não necessariamente judicial (acesso ao 

Judiciário). Ou seja, o efetivo acesso à Justiça significa, a possibilidade de diversas esferas de 

resolução de conflitos, desprendendo-se da instância responsável por esta solução, seja 

administrativa, judicial ou até fora da instância estatal, como proposto por Cappelletti, 

concebendo meios alternativos de resolução de conflitos, preocupados com a efetivação de 

direitos e um julgamento de fundo com participação e igualdade das partes. 

 

Nessa perspectiva, vemos como razoável a exigência de um prévio requerimento 

administrativo para que o contribuinte possa impugnar, por exemplo, um auto de lançamento 

quando ainda não foi proposta a execução fiscal, ou como também, após executada a ação em 

juízo, venha ser alegado a prescrição ou uma impenhorabilidade do bem de família, 

prestigiando, portanto, um reconhecimento administrativo e discussão prévia para que nasça o 

interesse de agir de demandar em juízo, na mesma linha idealizada da averbação pré-

executória da certidão de dívida ativa223.  

 

Além disso, poderia ser adotado um prazo razoável de decisão, como por exemplo um 

prazo máximo de 60 (sessenta dias) para que seja proferida decisão administrativa, 

suspendendo, consequentemente a prescrição para ajuizamento de repetição do indébito ou 

ajuizamento de alguma ação constitucional. 

 

Assim, embora o acesso ao Judiciário possua força constitucional, não pode ser visto 

de forma absoluta, pois deve conviver com o princípio da separação dos poderes e também o 

                                                 

223 Tal medida será discutida no último capítulo do presente trabalho, em que pela inovação da lei 13.606/2018 

impõe uma possibilidade de uma restrição administrativa a uma face do direito de propriedade, facultando que o 

contribuinte possa alegar, por exemplo, a impenhorabilidade administrativa, antes, portanto, da execução fiscal. 
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da eficiência.  

 

Ademais, como tratado de forma processual, é a pretensão resistida que materializa o 

interesse processual que é a condição da ação. Outrossim, como se poderia falar em litígio se 

a Administração não teve oportunidade de se expressar previamente sobre o interesse do 

particular? Como pressupor que, necessariamente, haverá recusa? 

 

É importante mencionar, ainda, que a obrigação de uma etapa extrajudicial prévia não 

seria uma primordialmente brasileira e pode ser reconhecida em três diferentes sistemas de 

justiça administrativa: a) no sistema francês; b) no sistema inglês; e c) no sistema alemão.  

 

No contencioso administrativo francês 224 , em regra, o prévio procedimento 

administrativo [préalable administratif] é imposto para haver um ato administrativo a ser 

atacado. Saliente-se o entendimento que uma decisão administrativa existe embora não haja 

sido formalizada e possa ser visualizado pelas circunstâncias do caso. A omissão em decidir, 

por dois meses, induz que houve negativa da Administração (art. R421-2 do Código de Justiça 

Administrativa). 

 

  No sistema inglês, 225  existe o pre-action stage, uma fase extrajudicial em que 

particular e estado necessariamente devem dialogar, visando uma solução amigável ao caso. 

Dessa forma, apenas após esse procedimento é possível ingressar no judiciário. No sistema 

alemão, há algumas hipóteses de procedimento extrajudicial prévio 

obrigatório226[Vorverfahren]. 

 

Ademais, um fator preocupante que é aliado à adoção do prévio requerimento 

administrativo também na matéria tributária, refere-se à quantidade de processos judiciais, 

como já foi mencionado no voto do Ministro Gilmar Mendes: 

 

(...)De que, em princípio, não deveria o segurado bater às portas da Justiça antes de 

ter o pedido formulado e negado num prazo razoável. Não se trata também de 

                                                 

224 MARINHO, Anapaula Trindade; SALEMKOUR, Samir. Contencioso administrativo in Introdução ao Direito 

Francês. Juruá: Curitiba, v. 1, 2009. p. 571-572. 
225 MINISTRY OF JUSTICE. Administrative Court Guindance: notes for guindance on applying for judicial 

review. Disponível em: < http://www.justice.gov.uk>. Acesso em 10 ago. 2019.   
226 SILVA, Ricardo Pelingeiro Mendes da; BLANKE, Herman-Josef; SOMMERMANN, Karl-Peter, Código de 

Jurisdição Administrativa: o modelo alemão. São Paulo: Renovar, 2009, p. 117-118. 
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alongar isso indefinidamente, até porque há antecedentes nesse sentido – o próprio 

Tribunal procedeu à revisão de sua jurisprudência –, tendo em vista o alongamento 

indevido que, claro, resulta no comprometimento da proteção judicial efetiva. Mas aí 

há prazos razoáveis que, muitas vezes, serão cumpridos até mesmo antes de se ter 

qualquer pronunciamento jurisdicional. E aqui é uma questão delicada, a qual 

permeia todo esse debate que nos ocupou, hoje, numa boa parte da tarde. 

O Brasil é um dos países com um dos maiores índices de judicialização. Estamos 

falando de 100 milhões de processos em tramitação. Portanto, estamos falando que, 

para cada dois habitantes, um tem uma demanda na Justiça. Para 18 mil juízes, 

temos essa quantidade de processos. E, tendencialmente, podemos ainda expandir. 

Por outro lado, o sistema quer que a proteção judicial efetiva se realize sempre que 

necessário, mas o sistema também deseja – a mim, parece-me que é essa a percepção 

que o Ministro Barroso traduz no seu voto – que dê proteção jurídica sem - ou 

sempre que possível - a necessidade de intervenção judicial(...)227 

 

Isto é, mencionou-se em 2014, que a cada um brasileiro, há 2 (dois) processos 

judiciais, o que alarma a necessidade de se criar um filtro para que se ingresse no Poder 

Judiciário. 

 

Assevere-se que, Miguel Reale já idealizou uma reforma do Judiciário228, ressaltando 

justamente a ideia de existir um verdadeiro contencioso administrativo à semelhança do que 

se tem no Direito Francês, em que existe a possibilidade de haver coisa julgada de idêntica 

maneira na esfera administrativa e judicial, tendo uma Justiça Tributária composta por um 

colegiado integrante por representantes do fisco, dos contribuintes e um juiz togado229.  

 

Para o renomado professor, haveria a necessidade de uma verdadeira justiça 

administrativa 230  no Brasil visando justamente mitigar a crise do judiciário e resolver o 

máximo de ações tributárias, financeiras e de funcionários públicos, por exemplo. 

 

Assim, seria possível a modificação do entendimento para que, sem emenda 

constitucional ou nova constituinte, fosse condicionado o prévio requerimento administrativo 

no âmbito das demandas tributárias sem ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

                                                 

227 RE 631240, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 
228  A reforma do Judiciário, por Miguel Reale, disponível em: https://www.conjur.com.br/1998-abr-

23/reforma_judiciario_miguel_reale, acessado em 20 de fev. de 2019. 
229  Os recursos seriam direcionados diretamente ao Tribunal Federal de Recursos. A proposta reduzia as 

competências do Supremo Tribunal Federal, convertendo-o em uma Corte quase exclusivamente constitucional. 

Previa-se um Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais. REALE, Miguel. Reforma do Poder 

Judiciário. O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 dez. 1985. Tribunais, p. 69. 
230  Miguel Reale, entrevista disponível em: <   

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/373/entrevistados/miguel_reale_1997.html>, acessado em 20 de fev. de 

2019. 

https://www.conjur.com.br/1998-abr-23/reforma_judiciario_miguel_reale
https://www.conjur.com.br/1998-abr-23/reforma_judiciario_miguel_reale
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/373/entrevistados/miguel_reale_1997.html
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fixando um prazo legal de 60 (sessenta dias) ou outro razoável, para que em caso de omissão, 

haja presumível negativa da Administração. 

 

Nesse sentido, entende-se constitucional, por exemplo, que seja feita uma alteração 

legislativa no art. 320 do NCPC, para que nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, a 

petição inicial deva ser instruída com a comprovação de que houve uma negativa na seara 

administrativa, ressalvando os casos quando há decurso de prazo razoável fixado pela 

legislação ou então seja uma matéria em que há resistência notória, não sendo necessário que 

haja um esgotamento das vias administrativas, apenas que haja o preenchimento do interesse 

de agir com a mera diligencia e negativa neste seara. 

 

Ademais, cumpre frisar que, parte da doutrina se manifesta que tal mudança apenas 

seria possível através de Nova Constituinte, sob pena de ofender o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

 

Enfim, o que se quer demonstrar é que, se torna possível transplantar os argumentos 

centrais da razão de decidir na questão do prévio requerimento administrativo nas lides 

previdenciárias ao âmbito tributário igualmente, demonstrando portanto, um interesse de agir 

para que o contribuinte possa litigar em juízo, desde que respeitados em âmbito 

administrativo os direitos e princípios fundamentais. 

 

Conclua-se: essa linha de pensamento pode demonstrar uma harmonia de 

entendimentos em prol da eficiência na gestão fiscal: a) evidencia uma condição necessária 

para se postular no judiciário – interesse de agir; b) diminui a crise do Judiciário, diminuindo 

o número dos processos judiciais; c) o processo administrativo é, em regra, mais célere231, 

menos formal e menos dispendioso; d) também como regra geral, as autoridades julgadoras 

possuem maior conhecimento da legislação específica, e das peculiaridades dos fatos em 

questão; 

 

                                                 

231 AQUINO, Jorge Inácio de. Os órgãos de julgamento administrativo do contencioso tributário no Brasil. 

Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2613, 27 ago. 2010. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/17265>. Acesso em 20 de fev. 2019. 
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2.4 MARCO TEMPORAL COMO DEFINIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO 

FISCAL A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO ATO DE COBRANÇA 

(LANÇAMENTO) X ART.185 DO CTN. 

 

O grande aspecto a ser considerado é que, o sistema tributário, à luz de clara e 

expressa previsão do artigo 185 do CTN232, enuncia que a partir da inscrição em dívida ativa, 

existe uma presunção absoluta de fraude à execução fiscal, caso o contribuinte não deixe bens 

suficientes para o cumprimento da obrigação tributária. 

 

Entretanto, o objetivo nesse tópico é apenas ressaltar uma possibilidade de 

incongruência do sistema tributário no que tange ao reconhecimento das fraudes, pois 

apresenta um campo aberto e um interregno em que, na praxe forense, é quando se dá grande 

parte dos atos fraudulentos em que há uma anistia processual. 

 

Oriente-se, de início, sobre o nascimento da obrigação tributária, como nos ensina 

Eduardo Jardim: 

 
Uma vez instalada a obrigação, o tributo torna-se devido, mas não exigível, donde o 

momento relativo ao nascimento da obrigação não se confunde com aquele em que 

deve ser efetivado o pagamento. Destarte, a partir da data em que ocorre o fato 

jurídico tributário, o sujeito ativo assume o direito subjetivo de cobrar o tributo na 

data do vencimento então fixada pelo legislador, na qual o tributo será exigível. 

Evidentemente, o legislador poderá escolher e determinar o dia do vencimento 

segundo seu alvedrio, respeitando, por certo, os primados intertemporais da 

anterioridade e da irretroatividade233. 

 

Desta feita, cumpre frisar as duas modalidades de lançamento mais comuns: quando 

ocorre o fato gerador da obrigação tributária, o auditor pode realizar o lançamento direto em 

que o Fisco toma a iniciativa da cobrança do tributo, fazendo-o unilateralmente e culminando 

por notificar o sujeito passivo para promover o recolhimento do débito, como ocorre por 

exemplo na notificação da cobrança do IPTU. 

 

                                                 

232 Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito 

passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida 

ativa.(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens 

ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

 
233 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p.255. 
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Ao contrário, no lançamento por homologação, o sujeito passivo é quem toma a 

iniciativa de apurar o quantum debeatur e efetivar o pagamento, fazendo-o por sua vontade. 

Rememore-se, conforme enuncia Jardim que quase a totalidade234 dos tributos submete-se ao 

regime denominado lançamento por homologação, a exemplo do ICMS, IPI, IR, entre outros. 

 

Nessa linha, perceba a seguinte consideração: se no lançamento de ofício, em que o 

Fisco realiza a comunicação ao contribuinte, notificando de seu lançamento (provisório) que 

ainda será definitivo após 30 (trinta) dias de sua inércia, ou após a impugnação do 

contribuinte, como se infirmar que só haverá fraude após a inscrição em dívida ativa? 

 

Detalhadamente, após o lançamento definitivo, tem-se um prazo formal de 90 235 

(noventa) dias para que os órgãos de origem remetam o processo administrativo à 

Procuradoria da Fazenda Nacional para que, após o controle de legalidade seja extraída a 

certidão da dívida ativa e assim, a inscrição definitiva da dívida, que é o marco previsto no art. 

185 do CTN da fraude à execução fiscal. 

 

Entretanto, na praxe forense, tal prazo é reiteradamente descumprido, sendo usual 

haver créditos atingidos pela decadência ou prescrição.  

 

Nessa perspectiva, analisa-se que há um interregno considerável entre a notificação do 

contribuinte (lançamento de ofício) e a inscrição em dívida ativa, estando, portanto, o 

executado liberto de ser caracterizada fraude caso, por exemplo, dilapide seus bens após uma 

notificação de um débito, porém, só haja a inscrição em dívida ativa 1 (um) ano depois. 

 

Assim, visando justamente alterar essa concepção, protegendo credores privados e 

principalmente o erário, com base no princípio da boa-fé objetiva, comprovado que houve a 

notificação, deve-se, a partir dali ter como marco temporal inicial para a configuração de 

fraude, caso não deixe bens suficientes, alterando-se, portanto, apenas o marco temporal do 

                                                 

234 Ibid., p.255. 
235 Art. 22 do DECRETO-LEI Nº 147, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1967: 

 Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, 

pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do 

débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena 

de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da 

respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles 

originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza.              (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.687, de 1979)  

(Vide Lei nº 10.522, de 2002) 
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art. 185 do CTN. 

 

Por analogia, perceba-se que o art. 792 do NCPC236 inaugura que haverá fraude à 

execução no processo civil quando houver conhecimento da demanda através da citação 

judicial. Diante disso, não entendemos razoável desconsiderar o trâmite administrativo de 

notificação e privilegiar apenas o conhecimento na via judicial, em que pese o lançamento não 

tenha se constituído definitivamente. 

 

Ademais, se o próprio crédito tributário deve ser regido pela legislação vigente na 

época do fato gerador, ou seja, na época do surgimento da obrigação tributária, conforme 

artigo 144 do Código Tributário Nacional, ressalvando-se apenas as normas procedimentais, é 

de urgência considerar que é a partir do conhecimento do devedor da notificação que se deva 

conhecer a fraude à execução fiscal. 

 

Assim, é de se observar uma importante vicissitude na configuração da fraude à 

execução fiscal. 

 

Quanto ao lançamento por homologação, é importante mencionar como aduziu 

Eduardo Jardim, não há qualquer ato por parte do Fisco, a não ser receber o valor 

correspondente ao tributo, por isso, depreende-se que simplesmente inexistiria lançamento237. 

 

Justamente, a homologação induz a ratificação de ato administrativo anterior ou ato 

praticado por particular, porém, há impropriedade em nominar de homologação do 

                                                 

236 Art. 792.  A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a 

pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; 

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; 

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial 

originário do processo onde foi arguida a fraude; 

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência; 

V - nos demais casos expressos em lei. 

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. 

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou 

as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do 

vendedor e no local onde se encontra o bem. 

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação 

da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. 

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá 

opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias” 
237 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p.256 
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lançamento, pois sequer há ato, a não ser uma suposta concordância tácita decorrente da 

omissão em retificar o ato pelo fisco. Assim, como concluiu Jardim, ao invés de lançamento 

por homologação, há, na verdade, o pagamento de tributo por iniciativa do contribuinte. 

 

Nessa linha, Estevão Horvath238 também repudia o chamado autolançamento: 

 
O autolançamento é o ato, ou o conjunto de atos do particular, que, materialmente, 

tem o mesmo conteúdo do lançamento, mas não pode produzir os efeitos próprios 

deste – uma vez que não provém da Administração – a não ser mediante uma ficção 

jurídica, ou equiparação ao ato de lançamento, o que ocorrerá no caso de ser 

confirmado (o autolançamento) pela Administração, expressamente, ou pelo decurso 

de tempo apto a provocar os efeitos do silêncio positivo do fisco. 

 

Ainda assim, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o 

lançamento por homologação é nominado de autolançamento239, não fazendo tal distinção 

aqui abordada. 

 

Doutra banda, fato é que no lançamento por homologação, como o próprio 

contribuinte detém conhecimento de quando ocorreu o fato gerador, deve-se sugerir o mesmo 

marco temporal, a partir do momento em que tomou conhecimento da prática do fato gerador, 

se não separou bens suficientes correspondentes a obrigação tributária, qualquer alienação ou 

doação futura, deve ser desconsiderada para fins de fraude à execução fiscal. 

 

Assim, consequentemente, também seria necessário conceber extensa publicidade dos 

lançamentos, de modo que, quando houvesse a notificação do contribuinte ou quando 

houvesse por presumido a ocorrência do fato gerador, fosse dado publicidade pelo Fisco em 

ambiente próprio para consulta de terceiros, de modo que tenham conhecimento da 

possibilidade de ato fraudulento, antecipando o conhecimento a partir da notificação do 

lançamento e não apenas de quando haja a inscrição em dívida ativa240. 

                                                 

238 HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. São Paulo: Dialética,1997, p.79 
239 (...) IV - Já o prazo prescricional das ações de compensação/repetição de indébito dos tributos sujeitos ao 

lançamento por homologação ou autolançamento, ajuizadas antes da entrada em vigor da aludida norma, 

obedece ao regime previsto no sistema anterior - tese dos "cinco mais cinco".(...)(Ag 1359424/MG, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 17/04/2018) 
240 Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda 

Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira 

do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.              (Redação 

dada pela Lcp nº 104, de 2001) 

 § 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:            (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

I – representações fiscais para fins penais;              (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;             (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
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Para tanto, trata-se de necessária alteração legislativa através de lei complementar que 

modifique o marco temporal inicial para fins de consideração da fraude à execução fiscal, 

prevista no art. 185 do CTN, bem como medida a ser implantada pelo Fisco que externalize o 

conhecimento da notificação do lançamento também para terceiros. 

 

 

2.5 PERDA DA EFICÁCIA SOCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL: 

DESMORALIZAÇÃO DO ADIMPLEMENTO EM FACE DO EXCESSO DE 

PARCELAMENTOS ESPECIAIS. 

 

No que toca à eficácia social da execução fiscal e do sistema tributário de cobrança 

dos créditos públicos, isto é, do eficaz desempenho das normas pelos cidadãos, é de ressaltar 

que já houve período em que a lei era cumprida.  

 

Noutros termos, os contribuintes se valiam de medidas administrativas e judiciais 

expostas para debater sobre as obrigações tributárias e a Fazenda Pública quando não ocorria 

o cumprimento voluntária, se utilizava do processo de execução fiscal como meio de 

imposição e constrangimento. 

 

Tal constatação, porém, vem se modificando, em respeito ao sistema de cobrança 

executiva em que a ineficiência tem acarretado aos entes públicos buscarem formas de 

cobrança alternativas241 ao rito da execução fiscal: surgiu-se, por exemplo, uma forma de 

coerção extrajudicial ao cumprimento do dever de pagar tributos como o protesto extrajudicial 

da dívida ativa; debate-se hoje, se é possível haver uma securitização da dívida, ou de forma 

mais direta, uma venda ou cessão da dívida pública para que Bancos possam cobrá-las. 

 

Perceba-se, há um verdadeiro descrédito ou perda de eficácia social na cobrança dos 

créditos públicos, de modo que, as Fazendas credoras, diante da ineficiência começam a se 

utilizar de maneiras diversas para cobrarem o crédito público. 

 

                                                                                                                                                         

III – parcelamento ou moratória.                (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

 

241  Trataremos de algumas modalidades no capítulo 4, desde já, advirta-se que parte da doutrina entende 

inconveniente a expressão “métodos alternativos” sendo o correta a expressão “métodos adequados”. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
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É fato que, utilizar métodos alternativos também contribui na perda da eficácia social 

das normas que regulam a cobrança judicial da obrigação tributária, porém, o que se quer 

frisar é como o excesso de parcelamentos242 concedidos através de lei, contribui efetivamente 

para a desmoralização do adimplemento, diminuição da arrecadação fiscal e omissão da 

eficácia social da execução fiscal. 

 

Constate-se que, para o Estado, é mais útil o pagamento dos tributos pontualmente ou, 

em caso de dívida, que seu adimplemento ocorra de forma a liquidar a integralidade do débito. 

Entretanto, não se pode ocultar que, por vezes, os cidadãos não possuem condições para 

recolher a completude do tributo ou pagar, à vista, aquele montante de débito. Assim, o 

parcelamento seria um importante instrumento de política fiscal, no qual seu objetivo é 

recuperar o crédito e flexibilizar as condições de pagamento.  

 

No âmbito da União, por exemplo, já foram inaugurados diversos programas de 

parcelamento, que receberam no meio social o nome genérico de “Refis,” embora haja títulos 

diferentes.  Apenas, cabe frisar uma breve explicação histórica e sequencial: 1) o primeiro  foi 

intitulado de Programa de Recuperação Fiscal - Refis (Lei 9.964/00); 2) nominado de 

Parcelamento Especial - Paes (Lei 10.684/03); 3) alcunhou-se de Parcelamento Excepcional - 

Paex (MP 303/06); 4) Após houve o “Refis da Crise” (Lei 11.941/09), sendo reaberto como 

“Refis da Copa” (Lei 12.073/14), e novamente aberto com o apelido de “Refis das Eleições” 

(Lei 12.996, de 18 de junho de 2014). 

 

Afora o interesse supostamente legítimo, cumpre ressaltar que Vicente Bagnoli 243 

afirma que, uma das consequências mais danosas ao poder público ocorre quando há um 

desvirtuamento entre a relação com o poder privado, principalmente no que toca ao exercício 

do poder legislativo no interesse de assuntos particulares.  

 

Observe-se, contemplar a edição de normas jurídicas em favor de uma minoria em 

prejuízo a uma maioria é deixar de atender a finalidade do bem comum e o interesse da 

coletividade. 

 

                                                 

 
243 BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico. Os limites jurídicos do imperialismo frente aos limites 

econômicos da soberania. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p 69. 
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Citando caso parecido, a medida provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, instituiu o 

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) com a finalidade de reduzir o litígio 

judicial tributário, proporcionando aos contribuintes condições especiais para negociar suas 

dívidas com a União, e visando arrecadar.  

 

Deveras, vale frisar que nas hipóteses de pagamento à vista, o legislador concedeu 

vultosos desconto, possibilitando a redução de 90% dos juros de mora e 70% das multas de 

mora, de ofício ou isoladas.  

 

Constate-se que a redação original da medida provisória foi modificada durante a 

tramitação no Poder Legislativo, isto porque, de início descontos não eram nessas cifras 

citadas, porém, ainda assim a previsão de renúncia fiscal244 era de 6,06 bilhões nos três anos 

seguintes ao programa, sendo 2,91 bilhões somente em 2018.  Desta feita, após a aprovação 

que se deu com base no parecer de relatoria do deputado Newton Cardoso Júnior, segundo 

dados do Sindifisco Nacional a arrecadação passou de 13,3 bilhões para apenas 420 

milhões.245 

 

De acordo com a política fiscal, em tese, justificam-se os reiterados parcelamentos 

pela necessidade de majoração do caixa em curto espaço de tempo, bem como o incentivo à 

recuperação econômica das pessoas jurídicas, em razão da crise financeira vivida no país. 

 

Com exatidão, entretanto, essa normatização supostamente benéfica aos contribuintes 

proporciona ao Estado federal muito mais infortúnios do que proveitos. Isto porque, os 

parcelamentos repetidos são um estímulo ao inadimplemento e uma depreciação ao bom 

pagador.  

 

Torna-se um círculo vicioso: os cidadãos deixam de recolher os tributos pontualmente 

porque detém conhecimento que em breve, haverá a edição de um novo benefício fiscal desse 

                                                 

244 “Voltado para empresas, foi instituído pela Medida Provisória (MP) 783 e prevê renúncia de R$ 35 bilhões, ao 

longo de 15 anos de parcelamento (...) Já a MP 793, parcela dívidas de R$ 35 bilhões de empresas devedoras do 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) e prevê renúncia de R$ 7,6 bilhões, em 15 anos de 

vigência deste Refis. Finalmente, a MP  778, criada para dívidas previdenciárias de estados e municípios, calcula 

a renúncia fiscal em R$ 35,4 bilhões em 16 anos e oito meses de vigência deste acordo”, disponível em: 

https://jornal.usp.br/atualidades/governo-dispensa-r-781-bilhoes-em-programas-de-refinanciamento/, acessado 

em 20 de fev. 2019. 
245 Disponível em: http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/sindifisco-critica-mp-783/, acessado em 20 de 

fev. 2019. 

https://jornal.usp.br/atualidades/governo-dispensa-r-781-bilhoes-em-programas-de-refinanciamento/
http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/sindifisco-critica-mp-783/
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porte, prevendo inúmeras vantagens para aqueles que optarem por pagar seus débitos a 

destempo.  

 

Conforme dados divulgados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional246, havia 70 

(setenta) deputados federais com dívidas próprias contra a União, perfazendo o montante de 

R$ 23.865.130,76 em maio de 2017, e 20 (vinte) corresponsabilizados por débitos de terceiros, 

incluindo pessoas físicas e jurídicas, que totalizavam a quantia de R$ 168.848.829,19. Quanto 

ao Senado, havia 18 (dezoito) senadores com dívidas próprias  de R$ 7.299.948,16 e 5 (cinco) 

corresponsáveis por dívidas de terceiros no importe de R$  72.780.065,27.  

 

Quanto à qualidade de sócio, havia 109 (cento e nove) deputados ligados a empresas 

devedoras da União, com um total de R$ 363.985.377,43 em dívidas, e também 22 (vinte e 

dois) senadores vinculados a pessoas jurídicas com dívidas inscritas no valor total de 

R$ 241.287.937,27. 

 

Há ainda trabalhos 247  que induzem a demonstração de que os parcelamentos de 

tributos federais são meios de financiamento indireto das empresas, isto porque, nessa lista 

elaborada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, há um grande número de empresas 

devedoras da União que financiaram campanhas eleitorais para o cargo de deputado federal e 

que possuem débitos somados de R$ 206.466.014.165,49; as pessoas jurídicas que 

financiaram campanhas eleitorais para o cargo de senador devem R$ 39.199.123.779,05. 

 

Dentre esses deputados está listado, Newton Cardoso Júnior, que emitiu parecer na MP 

783/2017, e deve R$ 141.596,20 a título próprio e está vinculado a pessoas jurídicas com 

débitos de R$ 53.422.178,43 inscritos na dívida ativa da União.  

 

Tais dados, levantam a possibilidade real e indiciária de que houve muitos 

parcelamentos editados não apenas para favorecer grupos minoritários, mas também 

“legislando em causa própria”, tendo em vista que os próprios parlamentares podem ser 

                                                 

246  Nota de esclarecimento PGFN/CGR N. 01, de 04 de maio de 2017. Em 

https://kikacastro.files.wordpress.com/2017/05/parlamentares_devedores_fisco.pdf > Acesso em 19.09.2018. 
247 LIMA, Bruno Rodrigues Teixeira de; WILBERT, Marcelo Driemeyer; SERRANO, André Luiz Marques. 

Parcelamento de tributos federais como forma de financiamento indireto. RACE, Revista de Administração, 

Contabilidade e Economia, Joaçaba: Ed. Unoesc, v. 16, n. 3, p. 1079-1108, set./dez. 2017. 

https://kikacastro.files.wordpress.com/2017/05/parlamentares_devedores_fisco.pdf
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diretamente beneficiados248. 

 

Além disso, há dados concretos que demonstram que a instituição de modalidades 

especiais de parcelamento de débitos, com reduções vultosas de multas, juros, e também 

encargos legais cobrados quando da inscrição em Dívida Ativa da União, vem influenciando 

de forma negativa o comportamento do contribuinte no cumprimento voluntário da sua 

obrigação, evidenciando assim uma cultura de inadimplência e descumprimento ao dever 

fundamental de pagar tributos, prejudicando portanto, a eficácia social do sistema de cobrança 

dos créditos públicos. 

 

Nessa linha, colacione-se o quadro evolutivo249 do passivo tributário sob gestão da 

União, divulgado em trilhões de reais: 

 

 

 

Nesse estudo recente divulgado pela Receita Federal sobre os impactos dos 

parcelamentos especiais, observa-se que o passivo tributário administrado pela União tem 

crescido fortemente nos 4 últimos anos, evoluindo do patamar de R$ 1,1 trilhão em janeiro de 

2013 para aproximadamente R$ 1,6 trilhão em dezembro de 2016, justamente no período em 

                                                 

248 Há ainda pesquisas que induzem a demonstração de que os parcelamentos de tributos federais são meios de 

financiamento indireto das empresas, isto porque, nessa lista elaborada pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional há um grande número de empresas devedoras da União que financiaram campanhas eleitorais para o 

cargo de deputado federal e que possuem débitos somados de R$ 206.466.014.165,49; as pessoas jurídicas que 

financiaram campanhas eleitorais para o cargo de senador devem R$ 39.199.123.779,05. 
249  Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos Especiais, disponível em:  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/20171229-estudo-parcelamentos-especiais.pdf, acesso em 20 de fev. 2019. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/20171229-estudo-parcelamentos-especiais.pdf
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que foram editados vários parcelamentos especiais. Ademais, mostra-se ainda a evolução do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período. Assim, 

enquanto os créditos ativos tiveram um acréscimo de 51,59%, o IPCA variou 33,07%. 

 

Ademais, também se verificou que os elevados percentuais de exclusão de 

contribuintes dos parcelamentos especiais e o expressivo aumento do passivo tributário 

administrado pela Receita Federal demonstraram que os parcelamentos não são instrumentos 

eficazes para a recuperação do crédito tributário, além de causar efeitos nefastos na 

arrecadação tributária vigente, uma vez que o cidadão protela o recolhimento dos tributos na 

espera de um novo parcelamento especial.  

 

Por fim, as conclusões apontam que as regras oferecidas nesses parcelamentos tornam 

muito mais benéfico para o contribuinte omitir-se em pagar os tributos para investir os 

recursos no mercado financeiro, eis que brevemente poderão parcelar os débitos com enormes 

descontos e vantagens.  

 

Dessa forma, enfatiza-se que a instituição de parcelamentos especiais não tem atingido 

os objetivos deles esperados: incrementar a arrecadação (diminuindo o passivo tributário) e 

promover a regularidade fiscal dos devedores. 

 

Ademais, há uma ofensa direta ao princípio da isonomia na forma que os 

parcelamentos têm sido concedidos, isto porque, permite-se a todos os contribuintes, 

independentemente de sua capacidade contributiva, aderir a condições iguais de 

parcelamento. Nessa linha, recentemente, foi divulgado que há intenção250 do governo em não 

possibilitar que empresas em boas condições de pagamento adiram aos parcelamentos. 

 

Forte nessas ideias, ainda há a influência pejorativa quanto a eficácia social da 

execução fiscal, pois cria uma desmoralização e cultura do inadimplemento da obrigação 

tributária, tendo em vista que haverá possivelmente um novo parcelamento fiscal aberto, 

permanecendo o contribuinte em mora com o Fisco permanentemente, ferindo ainda, o 

princípio da isonomia em razão do cidadão que honra o dever fundamental de pagar tributos. 

                                                 

250  Governo Bolsonaro prepara medidas contra calotes na Previdência Social , disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/governo-bolsonaro-prepara-medidas-contra-calotes-na-

previdencia-social.shtml, acesso em 20 de fev. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/governo-bolsonaro-prepara-medidas-contra-calotes-na-previdencia-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/governo-bolsonaro-prepara-medidas-contra-calotes-na-previdencia-social.shtml


 100 

 

3. DESJUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA DO CRÉDITO PÚBLICO COMO 

PARADIGMA NO DIREITO COMPARADO E EXECUÇÃO FISCAL 

ADMINISTRATIVA COMO APRIMORAMENTO PARA UM SISTEMA RACIONAL 

JUSTO. 

 

Como será visto, a desjudicializacão funciona como uma importante resposta no 

âmbito do procedimento de resolução de conflitos em direito tributário, perante uma realidade 

social confusa e múltipla. 

 

No âmbito tributário, a desjudicialização tem como premissa a atuação direta da 

Fazenda Pública na pretensão de executar que decorre diretamente do inadimplemento da 

obrigação tributária, e também da adoção de métodos adequados de resolução de conflitos que 

importem harmonia de diálogo. 

 

Em razão das fronteiras dessa dissertação sobre “vícios e apontamentos”, e também 

devido ao foco no ordenamento jurídico nacional, expusemos apenas de forma breve sobre o 

sistema de cobrança dos créditos públicos em países alienígenas, sem a pretensão de esgotá-

los. 

 

Cumpre frisar, de logo, que todos países selecionados adotam padrões de execução 

fiscal que contam com uma atividade pungente da Administração Pública. Noutros termos, é 

importante salientar: não há, dentre os países citados, nenhuma referência jurídica que adotou 

uma execução fiscal puramente judicial. 

 

Advirta-se que não importa o sistema de jurisdição251 do país, se de jurisdição una ou 

administrativa, quanto à execução fiscal administrativa, há uniformidade que os atos 

administrativos de execução não se baseiam nem são efetivados por um órgão independente 

(exemplo, Poder Judiciário ou juízes administrativos), mas, sim, pela própria Administração 

Fiscal. 

 

Enfim, apenas a título de ressalva, não há intenção de descrever robusta e 

                                                 

251 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.331. 
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profundamente o mecanismo de funcionamento dos modelos estrangeiros, não havendo 

espaço para se analisar minuciosamente cada um dos sistemas estrangeiros.  

 

Nessa linha, nossa visão, neste trabalho, foi unicamente a de delimitar linhas gerais 

das estruturas escolhidas, com a finalidade de assentar os prismas da desjudicialização: 1) a 

adoção de um procedimento de execução fiscal administrativa; 2) e a utilização de métodos 

adequados (alternativos) de resolução de conflitos. 

 

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MODELOS ESTRANGEIROS 

DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS PÚBLICOS: MODELO EUROPEU E LATINO-

AMERICANO. 

 

Como frisado, de início, a pretensão deste tópico é apenas demonstrar, em linhas 

gerais, a desjudicialização da cobrança dos créditos públicos em países estrangeiros, sem a 

pretensão de mencioná-los de forma completa e exaustiva, apenas com a finalidade de trazer 

experiências positivadas em outras nações, mas sem a necessidade de querer amoldá-las ao 

Brasil, isto porque, devido a nossas peculiaridade como uma das nações com maior carga 

tributária do mundo 252 , há diversos aspectos que precisam ser reparados, como uma 

consistente simplificação tributária.  

 

Dessa forma, cumpre trazer brevemente, aspectos do sistema de cobrança dos créditos 

públicos nos países europeus, e em seguida, em países latino-americanos: (a) Espanha; (b) 

Alemanha; (c) Portugal; (d) França; (e) Estados Unidos; (f) Argentina. 

 

Na Espanha, a execução fiscal foi regulada por uma lei geral tributária253, em que seu 

conteúdo se inicia de modo semelhante ao Brasil, tendo, portanto, uma fase de cobrança 

voluntária254, e em ato seguinte ao inadimplemento voluntário, há uma cobrança executiva. 

                                                 

252  A carga tributária no brasil é alta comparada à de outros países?, disponível em: 

https://www.politize.com.br/carga-tributaria-brasileira-e-alta/ , acesso em 22 de fev. 2019. 
253 Chamado de “procedimento de apremio” com normatização pela Ley General Tributária (Lei n. 58, de 18 de 

dezembro de 2003). 
254Art. 161. Arrecadação em período executivo.  

 

    1. O período executivo tem início:  

 

    a) No caso de dívidas liquidadas pela administração tributária, no dia seguinte ao término do prazo 

estabelecido para ingresso no artigo 62 desta lei.  

https://www.politize.com.br/carga-tributaria-brasileira-e-alta/
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Nessa linha, após um período de cobrança administrativa e amigável, tem-se o início 

da fase da cobrança executiva. Assim, a grande inovação reside na desjudicializacão no 

processo de cobrança, que, diferentemente do Brasil, não se produz no seio do Judiciário, 

devendo à Administração concretizar materialmente255 os seus atos, inclusive a efetivação da 

                                                                                                                                                         

 

    b) No caso de dívidas para entrar por autoliquidación apresentado sem fazer a entrada, um dia depois do prazo 

estabelecido por os regulamentos para cada imposto para esses rendimentos ou, se tenha já sido concluída, um 

dia após a apresentação a autoavaliação.  

 

    2. A apresentação de um pedido de adiamento, fracionamento ou compensação no período voluntário impedirá 

o início do período executivo durante o processamento dos referidos arquivos. 

    A interposição de um recurso ou reclamação em um tempo hábil contra uma sanção irá impedir o início do 

período executivo até que a sanção se tornou definitiva em processo administrativo eo prazo para pagamento 

voluntário admissão está concluída.  

 

    3. Iniciar o período executivo, as autoridades fiscais fez a cobrança de dívidas ou autoliquidadas liquidados no 

parágrafo 1 deste artigo refere-se ao processo de execução sobre o património do devedor.  

 

    4. O início do período de aplicação vai determinar a demanda por juros de mora e sobretaxas do período 

executivo, nos termos do artigos 26 e 28 desta Lei e, se for caso disso, dos custos de urgência. (Ley General 

Tributária, 2003, tradução nossa). 

 

 Artículo 161. Recaudación en período ejecutivo. 

1. El período ejecutivo se inicia: 

a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo 

establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley. 

 

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de 

la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere 

concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. 

 

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario 

impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes. 

 

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del 

período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso 

voluntario del pago. 

 

3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o 

autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el 

patrimonio del obligado al pago. 

 

4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del 

período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, de las costas del 

procedimiento de apremio. 
255 Art. 163. Natureza do processo de execução.  

 

    1. O processo de execução é exclusivamente administrativo. A competência para compreendê-lo e resolver 

todos os seus incidentes corresponde apenas à administração tributária.  

 

    2. O procedimento administrativo de execução não será cumulativo com o processo judicial ou outro de 

execução. Seu início ou processamento não será suspenso pelo início dos mesmos, exceto quando apropriado de 

acordo com as disposições da Lei Orgânica 2/1987, de 18 de maio, dos Conflitos Jurisdicionais, ou com as regras 

do artigo seguinte.  
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penhora e leilão de bens. 

 

Conforme a doutrina hispânica, a razão de existir uma execução fiscal administrativa 

no seu sistema é a regalia que detém a Administração de executar seus próprios atos, em razão 

de terem a presunção de legitimidade256. Além disso, assegurou-se ao contribuinte um amplo 

conteúdo de direitos fundamentais257. 

 

Nessa linha, conferem os mesmos poderes à autoridade fiscal em relação a autoridade 

de inspeção de tributos, de modo que a autoridade responsável pela execução fiscal 

administrativa possui a faculdade de intimar o contribuinte para esclarecimentos, tendo este o 

encargo de colaborar com a Administração. 

 

O conjunto de normas espanhol versa sobre a possibilidade de responsabilização 

tributária (solidária, subsidiária e dos sucessores – artigos 175 a 177), sendo discussões 

solucionadas na execução fiscal administrativa. 

 

Por outro lado, observa-se que a penhora administrativa observa o princípio da 

proporcionalidade, impossibilitando a constrição de bens que ultrapassem os valores em 

                                                                                                                                                         

 

    A Administração Tributária supervisionará o escopo dos poderes que a Lei lhe atribui de acordo com as 

disposições da legislação de conflitos jurisdicionais. 

 

    3. O processo de execução será iniciado e promovido ex officio em todos os seus procedimentos e, uma vez 

iniciado, só será suspenso nos casos e na forma prevista nos regulamentos fiscais. (Ley General Tributária, 2003, 

tradução nossa). 

 

Artículo 163. Carácter del procedimiento de apremio. 

 

1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y 

resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria. 

 

2. El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de 

ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o con las 

normas del artículo siguiente. 

 

La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le atribuye la Ley de 

conformidad con lo previsto en la legislación de conflictos jurisdiccionales. 

 

3. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se 

suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria. 
256 SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Execução fiscal. Brasília: ESAF, 1984, p.29. 
257 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no Direito Tributário Comparado. 

Op. Cit., p.23. 
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execução258. Ademais, é importante mencionar que a execução fiscal administrativa pode ser 

extinta quando se constate que o crédito é incobrável259. 

 

Ainda, é significativo mencionar que o artigo 213 da Ley General Tributária também 

tratou dos meios de revisão dos atos da administração tributária, versando igualmente sobre os 

métodos alternativos de solução de controvérsias, e também sobre a transação em direito 

tributário. 

 

Em específico, cumpre elogiar a atuação das “actas com acuerdo” (artigo 175), que 

possibilita desde a fase anterior à aplicação da norma, isto é, desde o lançamento, um possível 

acordo especial entre o cidadão e o Fisco, tendo grande potencial de evitar conflitos, haja vista 

que trabalham para eliminar questões que são repetidamente fontes de divergências como a 

análise de conceitos jurídicos indeterminados e delimitação de situações de fato que não 

podem ser facilmente comprovadas 260 . Dessa forma, são comuns os acordos entre 

contribuintes e fiscos envolvendo perícias contraditórias, gastos com amortizações e inversões 

financeiras. 

 

Quanto ao sistema germânico, é imperioso ressaltar desde já, que há um forte 

resguardo ao direito do contribuinte como mencionado pelo direito à participação261, tão 

omisso no direito brasileiro, levando-se igualmente a celeridade e eficiência no sistema da 

cobrança executiva. 

 

Nessa perspectiva, Casalta Nabais 262  afirmou que o sistema alemão optou, 

primordialmente, pela colaboração dos contribuintes com a administração pública ao invés do 

confrontamento. Assim, também no Direito Alemão, a execução fiscal se reputa à esfera 

                                                 

258 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.377. 
259 Artículo 173. Terminación del procedimiento de apremio. 

1. El procedimiento de apremio termina: 

a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de esta ley. 

b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los 

obligados al pago. 

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. 

2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro 

del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. 
260 DACOMO, Natalia de Nardi. Direito tributário participativo: transação e arbitragem administrativas da 

obrigação tributária. São Paulo: Quartir Latin, 2009, p.140. 
261 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.363. 
262 NABAIS, José Casalta. Reflexão sobre a introdução da arbitragem tributária. Revista da PGFN. Brasília, n. 1. 

Jan./jun. 2011, p.19-43, p.28. 
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administrativa, sendo responsabilidade dos órgãos fiscais a realização material dos atos 

administrativos tributários em virtude da autoexecutoriedade263, de modo que caso não haja o 

pagamento na esfera administrativa, o código tributário alemão (Abgabenordnung) impõe a 

cobrança coativa pela autoridade administrativa264. 

 

A penhora é realizada pela Administracão, porém, caso haja alguma medida 

excepcional, como a abertura do processo de insolvência, a Administração necessita pedir 

autorização judicial para prosseguimento. 

 

Logo, ao mesmo tempo que garante um amplo conjunto de participação bem como de 

impugnação do contribuinte, é importante registrar que no processo recursal extrajudicial há 

viabilidade de agravamento da situação inicial do contribuinte, ou seja, pautando-se no 

princípio da juridicidade, com a reanálise do ato, pode-se favorecer quanto prejudicar a 

condição do contribuinte.265 

 

Como mencionado no tópico 2.3 do presente trabalho, vislumbra-se no direito alemão 

uma existência do prévio requerimento administrativo como condição para ingresso de ação 

                                                 

263 LANG, Joaquin; TIPKE, Klaus. Direito Tributário. Vol. III. Tradução de Luiz Doria Furquim. Porto Alegre: 

Sergio Antionio Fabris, 2014, p. 407. 
264 Autoridades de Execução 

(1) 1 As autoridades fiscais podem administrar por meio administrativo os atos administrativos que exigem 

pagamento em dinheiro, outro ato, aquiescência ou omissão. 2 Isso também se aplica às declarações fiscais (§ 

168 ). 3 autoridades responsáveis pela aplicação são os escritórios fiscais e aduaneiras, bem como as autoridades 

fiscais estado a que 2 conjuntos de 3, ponto 3 da lei de gestão financeira tem sido transmitidos por todo o país 

responsável por transações em dinheiro e o processo de recuperação, incluindo a execução de uma 

regulamentação legal do § 17 parágrafo; A sentença 3 da seção 328 (1) permanece inalterada. 

(2) 1 A fim de preparar a execução, as autoridades fiscais podem determinar os bens e rendimentos da pessoa 

responsável pela execução. 2 As autoridades fiscais podem utilizar os seus dados conhecidos protegidos ao 

abrigo do artigo 30.º , que podem utilizar para a aplicação de impostos e de impostos acessórios, também para a 

execução de outros benefícios em numerário como impostos e benefícios fiscais acessórios.  

(Código de Imposto, 2015, tradução nossa). 

 

§ 249 Vollstreckungsbehörden 

(1) Die Finanzbehörden können Verwaltungsakte, mit denen eine Geldleistung, eine sonstige Handlung, eine 

Duldung oder Unterlassung gefordert wird, im Verwaltungsweg vollstrecken. 2Dies gilt auch für 

Steueranmeldungen (§ 168). 3Vollstreckungsbehörden sind die Finanzämter und die Hauptzollämter sowie die 

Landesfinanzbehörden, denen durch eine Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 des 

Finanzverwaltungsgesetzes die landesweite Zuständigkeit für Kassengeschäfte und das Erhebungsverfahren 

einschließlich der Vollstreckung übertragen worden ist; § 328 Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

(2) Zur Vorbereitung der Vollstreckung können die Finanzbehörden die Vermögens- und 

Einkommensverhältnisse des Vollstreckungsschuldners ermitteln. 2Die Finanzbehörde darf ihr bekannte, nach § 

30 geschützte Daten, die sie bei der Vollstreckung wegen Steuern und steuerlicher Nebenleistungen verwenden 

darf, auch bei der Vollstreckung wegen anderer Geldleistungen als Steuern und steuerlicher Nebenleistungen 

verwenden. 
265 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.366. 
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judicial nos litígios de execução fiscal administrativa. Entretanto, ressalve-se que no direito 

germânico há regra de obrigatoriedade do processo extrajudicial como pressuposto para 

decisão material do tribunal financeiro, podendo a própria administração autorizar o 

contribuinte, de logo, independente da prévia resposta no âmbito administrativo, o remédio 

judicial266. 

 

Dessa forma, para que haja a suspensão judicial da cobrança da obrigação tributária 

precisa-se, inicialmente, que haja prévio requerimento administrativo e seu indeferimento, 

sendo dispensado caso o órgão não responda em prazo razoável ou exista ameaça de 

execução267. 

 

No aspecto dos meios alternativos de resolução de conflitos, insta salientar que na 

Alemanha se admite um verdadeiro perdão fiscal, quando houver uma confiscação injusta de 

acordo com o caso concreto, revelando um verdadeiro conceito jurídico indeterminado: 

 

O seguinte pensamento embasa o perdão: leis gerais abstratas conseguem promover 

somente uma justiça generalizada, não raramente somente uma tipificada. Equidade, 

entretanto, é justiça ou racionalidade no caso concreto. Equidade minora, no caso 

isolado atípico, o direito rígido pensado para o caso mediano, irrompe a regra 

abstrata e tem consideração com o caso concreto268 

 

Nessa perspectiva, sobre o tema, cabe salientar que o perdão é possível tanto no caso 

de injusto material269 como no caso de injusto pessoal, levando em consideração por exemplo, 

aspectos pessoais do devedor em razão de que a capacidade contributiva deve considerar 

também as peculiaridades do caso concreto.  

 

Sob esse enfoque, ressalta João Aurino270 que a medida poderia ser questionável no 

Brasil especialmente em razão do ordenamento brasileiro garantir um mínimo impenhorável 

(bem de família), porém, não se deve desconhecer a interpretação que o direito alemão 

confere ao princípio da capacidade contributiva. 

 

                                                 

266 LANG, Joaquin; TIPKE, Klaus. Op. Cit., p.495. 
267 Ibid., p.541. 
268 LANG, Joaquin; TIPKE, Klaus. Op. Cit., p.388. 
269 “Motivos materiais de injusto são aqueles que emanam diretamente da lei, independente da pessoa do devedor 

e independente de suas condições econômicas” (ibid., p.390). 
270 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.369. 
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Por fim, quanto ao Direito Alemão, é importante salientar a possibilidade que a 

Fazenda Pública possui de transigir no campo de concurso de credores, evitando, portanto, 

que a própria Fazenda evite “matar a galinha que põe os ovos”271, e estimule a recuperação do 

devedor. Ademais, reconhece-se a juridicidade de transação tributária em relação a matéria 

fática272 (acordo sobre os fatos). 

 

No que toca ao sistema português, convém ressaltar novamente, que teceremos apenas 

breves considerações, eis que especialmente tal sistema passou por grandes reformas nas 

últimas décadas, o que ressalta a dimensão de um estudo mais amplo.  

 

Nessa linha, o cerne das reformas portuguesas foi primeiro aumentar o alcance da 

execução fiscal administrativa, e a segunda, alargar a utilização dos métodos alternativos de 

resolução de conflitos. 

 

Inclusive, Villa-Lobos273 ressalta que a evolução realizada em Portugal demonstra uma 

enorme evolução caracterizada pela desburocratização e eficiência: 

 

...No âmbito desta revolução, que foi também conceptual, mas não só, o significado 

da palavra “jurisdição” viu-se profundamente reorientado: se outrora jurisdição era 

antes do mais sinônimo de poder de Estado, ela é agora sobretudo garantia ao 

serviço das pessoas, sejam elas individuais ou colectivas, e daqueles direitos e 

interesses legalmente protegidos que lhes importa prosseguir e realizar.   

 

Identicamente ao direito alemão, o debate dos atos administrativos é extenso 274 , 

                                                 

271 ibid., p.370. 
272 BATISTE JUNIOR, Onofre Alves. Op. Cit., p. 383. 

Nessa linha, a jurisprudência alemã traçou os requisitos para que se reconheça a legitimidade da transação: 

“De acordo com o Tribunal Financeiro Federal alemão, somente gozam de eficácia vinculante os acordos que 

cumpram os seguintes requisitos: (a) em primeiro luar, que versem – como já informamos – sobre fatos de 

impossível ou de difícil determinação ou cuja determinação suponha um custo desproporcional para a 

Administração; (b) em segundo lugar, que o acordo não seja manifestamente improcedente; (c) por fim, que na 

elaboração do acordo haja participado um funcionário designado para a correspondente unidade de gestão fiscal”. 

(CATARINO, João Ricardo; FILLIPO, Luciano Gomes. Ainda a proposito da arbitragem no direito tributário. 

Um estudo de direito comparado sobre sua admissibilidade e limites em Portugal e no Brasil. Disponível em: 

http://aqlfadvogados.com.br/docs/ainda_a_proposito_da_arbitragem_no_direito_tributario.pdf., acessado em 26 

de fev de 2010). 
273 VILLA-LOBO, Nuno. Novas configurações da Justiça Administrativa e Fiscal em Portugal. In: FONSECA, 

Isabel Celeste M. (Coord.). A arbitragem administrativa e tributária: problemas e desafios. Coimbra: Almedina, 

2011, p.179-190, p.180. 
274 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no direito tributário comparado. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.167. 

http://aqlfadvogados.com.br/docs/ainda_a_proposito_da_arbitragem_no_direito_tributario.pdf
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havendo diversos modos de participações 275  do contribuinte nas decisões administrativas 

antes de iniciar propriamente o processo tributário. 

 

A legislação portuguesa não impõe a necessidade de garantir a obrigação como 

admissibilidade para se defender, porém, apresenta-se como condição para haver a suspensão 

da exigibilidade da cobrança.  

 

No sistema lusitano, a execução fiscal é desenvolvida pela autoridade administrativa, 

entretanto, eventual embate jurídico que confronte Administração e contribuinte é solucionado 

pelo órgão do Poder Judiciário de especialidade fiscal.  

 

Dessa forma, conclui João Aurino que o sistema português é misto276, pois os atos de 

execução material 277  são realizados pela Administração, liberando o Judiciário de atos 

burocráticos, isto é, não havendo controvérsias jurídicas, e a autoexecutoriedade libera a 

prática ampla dos atos de execução fiscal sem a necessidade do Judiciário. 

 

Ressalte-se, embora as discussões sobre os atos administrativos do processo executivo 

sejam realizadas pela Administração, pode haver excepcionalmente participação do poder 

judiciário quando haja a discussão de posse e propriedade dos bens, de forma que sua 

apreciação caiba ao Estado Juiz. 

 

Consigne-se a opinião de João Aurino destaca que o modelo português se aproxima de 

um sistema racional278 de resolução dos conflitos pois, consegue efetivar tanto o direito de 

participação do contribuinte quanto a celeridade e efetividade na cobrança tributária. 

 

                                                 

275 Artigo 9.º Acesso à justiça tributária 

1 – É garantido o acesso à justiça tributária para a tutela plena e efetiva de todos os direitos ou interesses 

legalmente protegidos. 
276 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.338. 
277 “Por enquanto vimos de dizer, muito embora a LGT, no seu art. 103, disponha que o processo de execução 

tem natureza judicial, o certo é que estamos perante um processo que é judicial só em certos casos e, mesmo 

nesses casos, apenas em parte, já que um tal processo só será judicial se e na medida em que tenha de ser 

praticado algum dos mencionados actos de natureza judicial. Por isso, não admira que os processos de execução 

fiscal se possam iniciar e concluir nos órgãos da execução fiscal sem intervenção dos Tribunais” (NABAIS, José 

Casalta. Op .cit., p. 311). 
278 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.347. 
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Sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos, há utilização da transação279 

especialmente quanto a realização de perícias antes da aplicação concreta da norma tributária 

(lançamento), bem como chama-se atenção ao aspecto moderno de desenvolvimento da 

arbitragem em matéria tributária, visando três objetivos: aprimorar a tutela eficaz 280  dos 

contribuintes, aumentando a celeridade de resolução dos conflitos em matéria tributária, bem 

como, a diminuição do quantitativo de processos nos tribunais do país. 

 

Inclusive, com indução à utilização da arbitragem no sistema português, é de se 

ressaltar que a lei previu a faculdade281 dos contribuintes submeterem aos tribunais arbitrais 

atos tributários que estivessem pendentes de decisão há mais de dois anos nos tribunais 

administrativos e judiciais, concedendo isenção ao pagamento das custas. 

 

Lado outro, depreende-se que no sistema francês temos o contencioso administrativo, 

por isso, os conflitos que resolvem a Administração e os administrados são solucionados pelos 

órgãos administrativos com aspecto de definitividade. 

 

Dessa forma, explica Arnaldo Godoy282 que o contencioso administrativo tributário 

inicia-se pela liquidação do tributo, em que irá se verificar qual o fato gerador e o valor; 

posteriormente, passa-se a fase da fiscalização e eventual omissão na liquidação, e por fim, a 

fase final de cobrança (encaissement) quando se introduz a execução fiscal em face do 

contribuinte. 

 

Denote-se que identicamente ao sistema americano que será abordado (voluntary 

compliance), é também intuitivo do sistema francês a ideia de que o pagamento do tributo é 

voluntário e instintivo, sendo autorizado caso haja negativa de pagamento, uma atuação 

impositiva283 da Fazenda Pública para reprimir a má conduta. 

 

Dessa forma, todo procedimento de cobrança da execução fiscal se dá de modo 

administrativo, ressaltando apenas que quando há reclamação do contribuinte, primeiro, há 

                                                 

279  CARVALHO, Rubens Miranda de. Transação tributária, arbitragem e outras formas convencionais de 

solução de lides tributárias. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008, p.150. 
280 VIEIRA, Mónica brito;VILLA-LOBOS, Nuno. Guia da arbitragem tributária. Coimbra: Almedina, 2013, p.6 
281 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.350. 
282 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no direito tributário comparado. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.137. 
283 Ibid., p.138 
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decisão por um juiz administrativo, e, caso haja recurso, será decidido por um tribunal 

administrativo284. 

 

Em relação aos meios alternativos de resolução de conflitos, há regulamentação285  da 

transação (Livre des Procedures Fiscales) autorização a negociação de sanções fiscais e 

remissão de dívidas em razão de ausência da capacidade contributiva, ressaltando a 

impossibilidade em relação a determinadas taxas e impostos286. 

 

No sistema latino-americano, especialmente no âmbito dos Estados Unidos, apresenta-

se: 1) um sistema de cobrança que prioriza a arrecadação, não havendo benevolência quando 

o contribuinte está inadimplente; 2) trata-se de sistema inovador quanto à adoção em larga 

escala dos métodos alternativos de resolução de conflitos em matéria tributária. 

 

                                                 

284 Ibid., p.143-144 
285 Article L247 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1 

L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 

 

1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans 

l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 

 

2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas 

échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 

 

2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des 

impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; 

 

3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, 

le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. 

 

Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de 

retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. 

 

L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions 

dues par un tiers. 

 

Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de 

publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes 

assimilées à ces droits, taxes et contributions. 

 

L'administration ne peut transiger : 

 

1°) Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code 

général des impôts ; 

 

2°) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du 

contrôle. 
286 DACOMO, Natalia De Nardi. Direito tributário participativo: transação e arbitragem administrativa da 

obrigação tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2009. P.247-247. 
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Diante dessa perspectiva, há duas possibilidades de discussão da obrigação tributária: 

primeiramente, na Tax Court, sendo a única em que o contribuinte não precisa pagar para 

discutir (chamado do solve et repete) o débito previamente, como ensina Arnaldo Godoy: “A 

Tax Court também aprecia pequenas causas (small tax cases) cuidando de valores inferiores a 

U$ 50,000 (cinquenta mil dólares). O julgamento é sumário, conduzido de maneira mais 

informal possível e a decisão é inapelável, a par de não fazer precedente para casos futuros” 

287. 

Por outro lado, a segunda, é chamada de District Court288, em que se paga antes de 

discutir o valor exigido.   

 

Dessa forma, é importante que se diga que há o modelo de execução fiscal 

administrativa (administrativa collection procedure) de maneira prioritária289, mas também 

existe uma possibilidade de execução fiscal judicial (foreclosure action), quando há conflitos 

de interesses do Fisco e interesses por exemplo de outros devedores de modo a prevenir 

dúvidas290. 

 

Como adiantado, vigora nos Estados Unidos um sistema de Voluntary Compliance, o 

que é resultado de consenso entre os americanos que recolher tributos é essencial para os 

objetivos cotidianos e comprometimento social sendo dever fundamental ao exercício da 

cidadania, de modo que não se há espaço para grandes debates, justamente por isso, existe aos 

agentes da collection division enormes poderes como um rito sumário e até responsabilizar 

penalmente os devedores291. 

 

Nessa toada, visando dar concretude a eficiência e também celeridade, existe a 

previsão expressa do fenômeno da preclusão em sede administrativa.  

 

                                                 

287 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no direito tributário comparado. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.153-154). 
288 “... é condição de admissibilidade o prévio pagamento dos valores que ensejam a discussão. As Districts 

Courts consagram a cláusula solve et repete, nominada de full payment rule no direito norte-americano.” (Ubid., 

p.154.) 
289 “É o modelo usual, pois garante uma cobrança ágil e efetiva em que há discricionariedade dos Procuradores 

do setor de execução fiscal que escolhem as cobranças que não apresentarão resultados, especificando sua 

cobrança em créditos recuperáveis”. (GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no 

direito tributário comparado. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.157). 
290 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no direito tributário comparado. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009, p.158. 
291 Ibid., p.157. 
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Assim, a discussão do lançamento (obrigação tributária), por exemplo, deve começar 

na fase administrativa (antes da execução fiscal), não sendo possível a discussão do 

lançamento em juízo durante o processo executivo292.  

 

No sistema americano, Arnaldo Godoy cita inclusive que, não se fala em sigilo 

bancário em favor do contribuinte, devendo o rito procedimental ser divido em 4 (quatro) 

etapas293: pré penhora (lien); penhora (levy); arresto (distraint); e alienação (sale by auction). 

 

Registre-se, embora haja amplos poderes administrativos, os atos do agente não são 

completamente afastados de apreciação judicial, sendo possível tutela do Judiciário casa haja 

ilegalidade. Porém, como condição essencial de acesso ao Judiciário, é necessário que o 

devedor esgote as esferas administrativas, sendo na prática mera notificação 294  da 

Administração acerca do ato ou comportamento abusivo ou ilegal do funcionário público. 

 

Quanto ao método alternativo de resolução dos conflitos, apresenta-se uma visão 

moderna de Estado que encara o caso concreto de cada contribuinte, tendo por exemplo, o 

particular que goze de parcelamento especial, o compromisso de prestar contas295 da vida 

financeira regularmente ao Estado. 

 

A respeito da transação em direito tributário, há previsão expressa e caracterizada pela 

discricionariedade ao agente na análise das propostas, enuncia Arnaldo Godoy que há um 

verdadeiro estimulo, demonstrando na cultura296  americana um elemento marcante. Calha 

salientar, de maneira curiosa que a transação não é um impedimento a arrecadação, isto 

porque, há dados da Receita Federal americana que demonstram que o recolhimento 

proporcional é superior297 nos casos de acordo do que na execução fiscal forçada. 

 

Além disso, quanto à arbitragem esta somente pode ser solicitada para resolver 

                                                 

292 Ibid., p.121. 
293 Ibid., p.164. 
294 Ibid., p.131. 
295 Ibid., p.123. 
296 Ibid., p.87. 
297 FERNANDES, Tarsila Ribeiro Marques. Transação tributária o direito brasileiro e a eficácia da recuperação 

do crédito público à luz do modelo norte-americano. Curitiba, Juruá, 2014, p.75. 
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questões de fato298 no âmbito do direito tributário norte americano. 

 

Quanto ao modelo argentino, hoje, após apreciação judicial das reformas que foram 

tentadas infrutíferas299, apresenta-se um modelo híbrido300 , com predominância da esfera 

judicial.  

 

Isto porque, tem-se um tribunal administrativo independente, mas sem a prerrogativa 

de impor decisões definitivas, assim, após tentativa de mudança oriundo de reforma 

legislativa, houve julgamento de parcial inconstitucionalidade de tais modificações. 

 

Nessa linha, embora o contribuinte possa realizar uma discussão em sede 

administrativa, após a decisão final, ainda assim estará aberta ao devedor, a esfera judicial, 

caso ele ainda pretenda discutir o débito301. 

 

Quanto aos métodos adequados de resolução de conflitos, destaca-se a autorização 

expressa para transação, bem como a utilização de solução arbitral em duas situações302: 

conflitos entre províncias e Buenos aires, bem como conflitos envolvendo a aplicação de 

tratados internacionais envolvendo preço de transferência. 

 

3.2 VÍCIOS E APRIMORAMENTOS PARA CRIAÇÃO DA EXECUÇÃO 

FISCAL ADMINISTRATIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

 

Diante do panorama apresentado, antes da introdução do estudo dos países expostos, 

mencionou-se que os prismas da desjudicializacão seriam a execução fiscal administrativa e o 

aperfeiçoamento dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 

 

Dessa forma, com as breves diretrizes do Direito Comparado para análise da solução 

                                                 

298  MONTENEGRO, Mariana Cruz. Meios alternativos de resolução de litigio em matéria tributária: a 

experiência americana e sua aplicabilidade no Brasil. In: Curso de Introdução ao Direito Americano: 

Fundamentals of US Law Course. Vol.2, n.13 Brasília: Publicaões da Escola da AGU, nov./dez. 2011, p.344. 
299  MELO FILHO, João Aurino de. Sistemas de cobrança executiva da obrigação tributária no direito 

comparado: execução fiscal administrativa como modelo moderno de cobrança da administração de massas. 

Revista Justiça Fiscal, ano 8, número 29, janeiro/abril, 2017, p.35. 
300 Idem., João Aurino de Melo. Op. Cit. p.414. 
301 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro – administrativo e judicial. Op. Cit., p.452. 
302  BRAVO, Mauricio. Arbitraje em matéria tributaria. Disponível em: 

http://www.ifamexico.com.mx/images/pdf_publicaciones/articulos_miembros/arbitrajemateriafiscal.pdf,  

acessado em 20 de fev. 2019 

http://www.ifamexico.com.mx/images/pdf_publicaciones/articulos_miembros/arbitrajemateriafiscal.pdf
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de conflitos tributários, confirma-se a convicção que o sistema brasileiro, o qual apresenta 

concentração de extensa atuação judicial e resistente atuação administrativa, pende a ser 

obsoleto, tendo em vista que na maioria dos modelos estrangeiros (não apenas o europeu e 

americano), sofreram um processo de desjudicialização no enfrentamento dos antagonismos 

do processo tributário, aumentando e consolidando a instância decisória e executória pela via 

administrativa. 

 

Em outras palavras, a solução dos embates tributários progrediu para expandir o agir 

da Administração, que incorreu por se especializar na resolução dos seus conflitos próprios 

em face dos contribuintes, restringindo a atuação do Juiz, o que significa desjudicializar, que 

continua sendo primordial a atuação do juiz, mas a atuação começa a ser especial e acessória, 

especificamente na solução de lides específicas em que há pretensão discutida e resistida. 

 

Além disso, o estudo do Direito Comparado fortificou-se a necessidade do 

aprimoramento e da expansão de métodos adequados e alternativos em resolução de conflitos 

em Direito tributário, como será abordado no capítulo seguinte, ainda que de modo não 

extensivo. 

 

Sob o viés de reforço da necessária desjudicialização que significa a utilização da 

execução fiscal administrativa e a utilização dos métodos alternativos de solução em conflitos 

tributários (tema do próximo capítulo), há dois motivos grandes motivos justificadores: 1) a 

ineficiência da execução fiscal brasileira que é predominantemente judicial e 2) a patente crise 

do sistema judicial. 

 

Como afirmado por João Aurino, o sistema de cobrança da execução fiscal no Brasil 

apresenta-se como irracional303 do ponto de vista teleológico, sendo necessário a construção 

de um sistema de cobrança executiva adequado, isto porque, conforme delineado praticamente 

o sistema de cobrança da execução fiscal, não difere substancialmente da execução civil 

comum, ignorando, portanto, as especificidades do seu objeto. 

 

Assim, quando se diminui sua eficiência, também decresce a percepção da consciência 

do cidadão que não há risco ao descumprir o adimplemento do tributo, ou seja, o medo de 

                                                 

303 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.166. 
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sofrer uma execução forçada não é significativo, bastando que analise o índice de efetividade 

das execuções fiscais.  

 

Nesse sentir, as conclusões apontadas acima derivam da análise da pesquisa304 feita 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre o custo unitário do processo de 

execução fiscal da União. De início, apontou-se que uma grande dificuldade nominada de 

“gargalo” seria encontrar o devedor, eis que em 46,2% dos processos de execução fiscal não 

se acha o réu.  

 

Além disso, quando sucedida perfeitamente a citação, em 56,8% dos processos a 

citação não se dá na primeira tentativa, sendo de 3,6% o número de executados em que há 

apresentação voluntária. 

 

Ademais, em apenas 15,7% das execuções fiscais há penhora de bens, entretanto, 

apenas em 2,8% dessas ações há leilões judiciais (etapa final do ato expropriatório), sendo em 

modestos 0,4% desses leilões suficientes para satisfazer integralmente o débito da execução 

fiscal. 

 

Em suma, observa-se que o índice de cumprimento efetivo da execução fiscal coativa 

é inferior305 a 1%, sendo assim, tal índice demonstra que a execução fiscal não se presta ao 

seu objetivo principal, qual seja, satisfazer a obrigação tributária bem como demonstrando 

que há um rito inadequado de utilização do sistema judicial para a cobrança forçada. 

 

Além disso, a pesquisa também apresentou que cerca de 10% dos devedores opõem 

defesas como exceção de pré-executividade e embargos à execução, e que a taxa de 

julgamento favorável ao devedor é próxima de 14% aos que apresentam defesa306. 

 

Dessa forma, se percebe que  o sistema de defesa judicial embora seja amplo, possui 

                                                 

304 CUNHA, Alexandre dos Santos (Coord.). Custo unitário do processo de execução fiscal na Justiça Federal. 

Brasília: Ipea; CNJ, 2011. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros_custounitario.pdf, acesso em 20 de fev. 2019. 
305  Index do PGFN em números 2017, disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de-

noticias/pgfn_em_numeros_final_2_web.pdf, Acesso em 23/03/2018. 
306 CUNHA, Alexandre dos Santos; KLIN, Isabela do Valle; PESSOA, Olívia Alves Gomes. Custo em e tempo 

do processo de execução fiscal promovida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Nota Técnica). 

Brasília: Ipea, 2011. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros_custounitario.pdf
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf
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pouca utilização prática e baixa efetividade, estando a maior parte do serviço judiciário 

prestado na execução fiscal, não à disposição de análise de questões de mérito de 

controvérsias jurídicas, mas para realização de atividades administrativas307 de localizações de 

devedores e de bens, bem como gerenciamento de leilões. Logo, o Judiciário acaba intervindo 

em grande parte, para a prática de atos administrativos e materiais.  

 

De modo que, caso o Judiciário fosse chamado a intervir apenas nas execuções fiscais 

onde houvesse uma lide a ser resolvida, participaria, em princípio, de um percentual próximo 

de 10% de todas as execuções fiscais que alongam os armários do sistema judicial, 

diminuindo consideravelmente o número de processos judiciais. 

 

Em breve síntese: o sistema posto não prima pela efetividade, havendo um sobrepeso 

de atuação do Judiciário, que oprime a prestação do serviço qualitativo, eis que não há 

resultados eficazes na cobrança dos créditos públicos através do sistema de execução fiscal 

prioritariamente judicial. 

 

Demonstra-se: ao passo que a cobrança judicial da execução fiscal arrecada cerca de 

1% , o protesto que é uma forma extrajudicial (portanto, menos onerosa) de cobrança dos 

créditos públicos, desde março de 2013 a outubro de 2016, apresentou taxa de recuperação de 

19,2% dos valores inscritos em dívida ativa308. 

 

Some-se que, com base na nota técnica do IPEA, o tempo médio de tramitação das 

execuções fiscais da Procuradoria da Fazenda Nacional no Poder Judiciário é de 9 anos, 9 

meses e 16 dias309.  

 

Assim, para que se finde um processo no Judiciário gasta-se quase 10 (dez) anos de 

tramitação judicial, com um percentual de êxito menor que 1%, ou seja, de 100 processos que 

são propostos, apenas 1 se arrecada a obrigação tributária inteira com sucesso, no tempo de 

                                                 

307 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.172. 
308 Index do PGFN em números 2017, disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de 

noticias/pgfn_em_numeros_final_2_web.pdf, Acesso em 20 de fev. 2019. 
309  “Nas entrevistas realizadas ao longo das pesquisa, os diretores de secretaria e serventuários da Justiça 

responsáveis pela etapa do leilão demonstraram profundo desalento com a complexidade dos atos 

administrativos e judiciais necessários à realização de um leilão, que são extraordinariamente burocráticos, 

demandam muito trabalho e são de pouca efetividade. Como resultado, muitas varas da Justiça Federal 

implantadas nos últimos cinco anos jamais realizaram qualquer pregão. (CUNHA, Alexandre dos SANTOS; 

KLIN, Isabela do Valle; PESSOA, Olívia Alves Gomes. Op. Cit., p.7) 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de
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quase 10 (dez) anos. 

 

Frise-se que, o objetivo dessa dissertação não é atribuir culpa ao Judiciário ou 

Procuradoria, apenas aclarando que o sistema de cobrança de execução fiscal através da via 

essencialmente judicial que foi positivado, prejudica a eficiência da cobrança. 

 

Inclusive, pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o relatório “Justiça em Números 

2017”, mostrou a alta taxa de congestionamento das execuções fiscais: 

 

Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 38% do total de 

casos pendentes e 75% das execuções pendentes no Poder Judiciário. Os processos 

dessa classe representam alta taxa de congestionamento, 91%, ou seja, de cada cem 

processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2016, apenas 9 foram 

baixados.310 

 

Em síntese, o que se quer frisar é que a execução fiscal judicial, envolvendo o 

Judiciário para a prática de atos materiais, é um modelo afastado no Direito Alienígina, pela 

maioria dos países, que encontraram as falhas e superaram esse sistema, passando para a 

Administração a prática de atos materiais de cobrança.  

 

Nesse sentido, acreditamos que a utilização de um devido processo legal em trâmite 

administrativo, bem como a atribuição dos atos administrativos de execução à própria 

Administração diminuiria consideravelmente o tempo de duração dos processos judiciais, sem 

haver a demora no andamento entre os atos praticados pela Procuradoria e despachados 

posteriormente pelo Judiciário. 

 

Isto porque, o aumento da estrutura do Judiciário, sua especialização e constante 

criação de ferramentas processuais com o objetivo de impor celeridade ao andamento 

processual, não conseguem outorgar ao serviço publico judicial uma qualidade esperada pelos 

jurisdicionados. 

 

Ademais, narra João Aurino que no ambiente histórico do Direito, o Judiciário era o 

único ambiente ético considerado pelas sociedades antigas, entretanto, o fato de concentrar a 

                                                 

310 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional de Justiça 

– Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros., p.111. 

Acesso em 20 de fev. 2019. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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função jurisdicional no Judiciário acarretou um esgotamento, que gera um serviço público 

ineficiente, lento e caro311, agravando-se ainda mais após a segunda metade do século XX 

com a crescente judicializacão da política e das questões sociais312. 

 

Justamente por isso, os meios alternativos de resolução de conflitos e a execução fiscal 

administrativa ressurgiram nos Estados Unidos exatamente como resposta à “Crise da 

Justiça”313, pela análise da inadequação de tribunais judiciais para resolver determinados tipos 

de conflitos e também pelo enorme crescente volume de litígios a ser absorvido pelo Poder 

Judiciário: 

 

Não há dúvida de que o renascer das vias conciliativas é devido, em grande parte, à 

crise da justiça. É sabido que ao extraordinário progresso cientifico do direito 

processual não correspondeu o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da 

administração da Justiça. A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização 

na gestão dos processos, certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz 

que nem sempre lança mão dos poderes que os códigos lhe atribuem; a falta de 

informação e de orientação para os detentores dos interesses em conflito; as 

deficiências do patrocínio gratuito, tudo leva à obstrução das vias de acesso à justiça 

e ao distanciamento entre o Judiciário e seus usuários(...)314 

 

Por estas razões, ao romper com a cultura que está na base da Crise da Justiça, 

oferecendo a oportunidade de sua superação, a utilização de meios alternativos de resolução 

de conflitos e a execução fiscal administrativa vêm crescendo em todo o mundo. 

 

Rodolfo de Camargo Mancuso, elenca as diversas externalidades positivas do processo 

de desjudicialização: o Judiciário, desonerado das lides encaminhadas às demais instâncias, 

pode esperar mais dos seus juízes, que, em tese, terão mais tempo para estudo e deslinde dos 

casos singulares e complexos; os jurisdicionados podem contar com um serviço de melhor 

qualidade, podendo ter seus conflitos resolvidos de modo mais célere, mais barato e com uma 

melhor qualidade; e o Estado como um todo passará a contar com uma Justiça menos 

dispendiosa, podendo redirecionar os recursos assim poupados para áreas carentes de 

                                                 

311 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2014, p.44. 
312 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar antecipada: tutelas súmarias e de urgência (tentativas 

de sistematização). São Paulo: Malheiros, 1998, p.28-29. 
 
314  (GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Disponível em:  < 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/21448> , acessado em 22 de fev. 2019. 
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investimento público, especialmente no campo social315. 

 

Diante disso, torna-se indispensável repensar o monopólio do Poder Judiciário no 

andamento do sistema de cobrança dos créditos públicos, ou seja, a desjudicializacão apenas 

defende que o Juiz deixe de ser a instância prioritária ou praticamente exclusiva (caso 

Brasileiro) de resolução de conflitos e comece a ser utilizado como instância residual316.  

 

Noutros termos, se redefine a função do Judiciário para julgamento de suas questões 

típicas: analisar as questões controversas que são postas na lide e não os atos de natureza 

administrativa e material. 

 

Inclusive, estimular a desjudicialização deixará de exigir o contínuo crescimento da 

estrutura judicial, que no caso brasileiro apresenta alto custo, eis que baseado em dados de 

2014, trata-se de um dos mais caros do mundo, vinculando 1,3% do PIB Brasileiro para seu 

custeio.  

 

A título comparativo, o gasto do Judiciário foi de 0,32% do PIB da Alemanha; 0,28% 

em Portugal; 0,19% na Itália; 0,14% nos Estados Unidos; 0,13% na Argentina; e 0,12% do 

PIB na Espanha317. 

 

Em suma, aponta-se para uma crescente necessidade de desjudicialização na cobrança 

públicos, tendo em vista diversos fatores que acrescem e dignificam o princípio da eficiência. 

 

Atualmente, a desjudicializacão na seara tributária ainda se encontra em fase 

embrionária318. Por outro lado, diversos estudos doutrinários já criticaram o sistema posto, 

como por exemplo Geraldo Ataliba319, que em 1988 aduziu a insuficiência da via judicial para 

resolver o acúmulo de questões tributárias, induzindo à adoção de meios alternativos de 

resolução de conflitos. 

                                                 

315 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial do contemporâneo estado de 

direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pg. 81. 
316 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., p.39. 
317  DA ROS, Luciano. O custo da Justiça no Brasil: uma análise comparativa exploratória. Newsletter. 

Observatório de elites políticas e sociais do Brasil. NUSP/UFPR, v.2, n.9, julho, 2015, p.1-15, p.4 
318 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.326. 
319 ATALIBA, Geraldo. Recurso em matéria tributária. Revista de informação legislativa. v. 25, n.3, Brasília, 

2003. 
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Dessa forma, é coerente afirmar que há uma necessidade de desjudicialização, ou seja, 

utilizar o processo administrativo para a prática de atos materiais, como os de impulso 

processual, isto é, para a citação do executado ou quiçá, determinar a penhora do bem, seriam 

medida viáveis do nosso ponto de vista, entretanto, também há necessidade de mudanças  na 

esfera administrativa com a ampliação do direito à participação e extensão da democratização 

no processo administrativo. De modo que, antes de pincelar a viabilidade da execução fiscal 

administrativa, faz-se necessário aprimoramentos substanciais das garantias fundamentais no 

processo de cobrança de execução fiscal, como por exemplo, repensar o voto de qualidade no 

CARF. 

 

Frise-se que o cerne do presente tópico é apenas analisar, de forma superficial, 

aprimoramentos necessários para a execução fiscal administrativa, sem esmiuçar e aprofundar 

como esse modelo deve se dá em sua extensão, tema que seria plausível para um outro 

trabalho. 

 

Diante disso, faz-se mister apontar algumas vicissitudes para que se aprimore a 

execução fiscal administrativa, além da desjudicializacão do processo, como também uma 

reestruturação das relações entre Executivo e Judiciário, não só no procedimento do debate do 

ato administrativo e cumprimento da obrigação tributária. 

 

Isto porque, a relação entre esses poderes é indicada como uma elementar320 causa da 

morosidade e ineficiência do sistema judicial brasileiro. Assim, há quem defenda que não há 

uma “crise da justiça”, e sim, “crise do Estado”321, eis que a Administração Pública é a 

principal ligante em juízo, que poderia se organizar de forma mais racional e eficiente para 

que diminuísse sua presença no sistema judicial. 

 

Logo, como afirmou João Aurino322 , reestruturar a relação Executivo-Judiciário é 

também repensar o paradigma autoritário que ainda se encontra nas relações tributárias 

                                                 

320 CHAPARRO, Fernando Menegueti. Análise das Pesquisas da FGV e UFRS sobre o panorama processual 

brasileiro e a necessária intervenção da Advocacia Pública. In: Revista da AGU, ano XII, n. 39. Brasília: 

Revista da AGU, jan./mar. 2014. p. 133-172, p.146. 
321 MOREIRA, Helena Delgado Ramos Fialho. Poder judiciário no Brasil: crise de eficiência. Curitiba: Juruá, 

2009. 
322 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.430. 
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(materiais, formais e processuais).  

 

Noutros termos, as relações tributarias deveriam ser mais democráticas e participativas, 

ou seja, Administração deve se aproximar do administrado, abrindo-se por exemplo à 

contratualidade e compartilhando com o administrado a construção da melhor decisão para o 

caso concreto. 

 

Diante disso, adotar a contratualidade seria estender instrumentos que são realidades 

nos demais ramos do direito brasileiro, como o direito penal, em que se vislumbra a 

possibilidade de transacionar sobre o direito à vida, tema que será abordado no capítulo 

seguinte. 

 

Ademais, em que pese haja ordem constitucional de que as relações entre os poderes 

devem se dá de forma harmônica, no âmbito tributário, pode-se afirmar que há duas instâncias 

decisórias (administrativa e judicial) que são independentes e indiferentes.  

 

Em outras palavras, há uma separação considerável que possibilita a mesma discussão 

jurídica e produção de provas repetidamente nas duas esferas, o que constatamos como um ato 

que causa perplexidade.  

 

Lado outro, ao dividir as atribuições o legislador não se pautou pela eficiência, 

separando-se as funções sem considerar as especialidades de cada poder, atribuindo por 

exemplo, ao Poder Judiciário a execução material de atos administrativos que se dão 

essencialmente na seara do Executivo. 

 

Dessa maneira, pugnamos para que houvesse uma instância administrativa mais 

relevante de resolução de conflitos, de modo que houvesse consequências processuais na 

seara judicial como prazos preclusivos que impedissem que a matéria fosse rediscutida na 

seara judicial ou ao menos, redistribuição do ônus da prova quando o tema pairasse na esfera 

judicial, nos casos em que, por exemplo, há uma decisão administrativa contrária ao 

contribuinte. 

 

Cumpre frisar também a possibilidade, ao menos em tese, de que o sistema impusesse 

a renúncia à esfera judicial como admissibilidade para recorrer à instância administrativa - de 
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idêntica medida -, que se faculta renunciar à esfera judicial para utilizar a arbitragem323. 

 

Em verdade, Rubens Gomes de Souza324 já defendia desde 1943, uma “comunidade” 

no processo tributário administrativo e judicial, em razão de possuírem a mesma finalidade: 

 

A bem da celeridade, redução de custos e para afastar a duplicidade de certas 

atividades processuais, convém que a legislação crie liames entre os dois processos 

– administrativo e judicial -, no âmbito fiscal. Um tal esquema, tornando mais íntima 

a relação entre os dois processos, seja no que respeita à predeterminação do 

recorrente, seja ao objeto do processo, seja à sua sucessão obrigatória, afigura-se 

como o mais adequado. Tal liame pode ser criado por lei sem afrontar a unidade de 

jurisdicao e ainda oferecer melhores condições para apreciação na via judicial, pela 

maior amplitude da análise sobre as ponderações e razoes que nortearam as decisões 

administrativas, implicando uma melhor e ágil condução do processo judicial logo a 

partir da petição. 

Um novo regime de interposição junto ao Poder Judiciário, traduzido em um 

mecanismo que exaura previamente as vias administrativas e com aproveitamento 

dos autos fornecidos pela Administração, não é incompatível com os direitos 

fundamentais e confere maiores garantias de defesa aos administrados.325 

 

Inclusive, antes da promulgação do Código Tributário Nacional, a sistematização 

isolada e desarmônica entre as instâncias foi especialmente criticada por Rubens Gomes de 

Souza326 , que indicou sua harmonização como forma de equacionar as lides tributárias, 

diminuindo o contencioso tributário e aperfeiçoando o sistema judicial. 

 

Ressalte-se, que o renomado autor chegou a essa conclusão após estudar no Direito 

Comparado vários ordenamentos jurídicos (Estados Unidos, Argentina, França, Alemanha), 

constatando que em todos os países, havia alguma forma de harmonização entre as instâncias 

administrativa e judicial. 

 

                                                 

323 Nessa linha, em diversos países mais progressistas, grande parte dos litígios tributários não são resolvidos no 

Judiciário, apenas na esfera administrativa (NABAIS, José Casalta. Reflexões sobre a introdução da arbitragem 

tributária. In: Revista da PGFN. Brasília. N.1, jan/jun. 2011, p.27) 
324 “Chegamos assim a uma concepção orgânica e unitária do processo fiscal, que reúne em um mesmo sistema o 

procedimento administrativo do lançamento e o procedimento jurisdicional do contencioso. Esta conceituação se 

justifica pela constatação, de certo modo imediatista, de que as fases oficiosa e contenciosa do processo 

formativo da obrigação tributária visam ambos a uma mesma finalidade única, a saber, a constituição do crédito 

tributário a favor do Estado, e reciprocamente a constituição da obrigação tributária contra o contribuinte” 

(SOUZA, Rubens Gomes de. Idéias gerais para uma concepção unitária e orgânica do processo fiscal. In: 

Revista de Direito Administrativo, v.34, 1953, p.14-33. P.17) 
325  RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo administrativo tributário em perspectiva de cidadania 

democrática. In: ROCHA, Sérgio André. Op. Cit., p. 393-422, p.396. 
326 SOUZA, Rubens Gomes de. A distribuição da justiça em matéria fiscal. Op. Cit., p.8. 
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Na sua proposta, Souza327 opinou por uma revolução entre as instâncias, com divisão 

de tarefas de modo que o Judiciário teria especialidade nas questões de direito, atribuindo à 

seara administrativa a verificação das questões de fato, censurando a mera especialização de 

varas judiciais como solução dos problemas. 

 

Fato é que, embora Souza seja pioneiro na ideia, há divergência na melhor forma de 

positivar a harmonização, eis que diversos autores concordam com a ideia central de que há 

uma intolerável manutenção do sistema atual, já que instâncias administrativas e judiciais 

agem de forma isolada e, ao invés de se complementarem, se sobrepõem: 

 

Com efeito, contando-se os processos administrativos e judicial, o questionamento 

quanto à legalidade de um auto de infração pode se desenrolar por sete instancias, 

sendo as decisões proferidas no âmbito do processo passíveis de recursos acessórios 

como agravos e embargos. 

Ora, em uma sociedade de massa com forte viés litigante, há de se abrir mão das 

garantias que sete instancias de julgamento representam em prol do funcionamento 

do sistema, de modo que se possa diminuir o tempo gasto na prestação 

jurisdicional.328 

 

Nesse prisma, a ideia defendida da necessidade de prévio requerimento administrativo 

antes do ingresso da esfera judicial, caso houvesse uma harmonização da relação entre 

Executivo e Judicial, concedendo garantias amplas ao jurisdicionado afetas ao devido 

processo legal, soaria de maneira razoável, assim como a execução fiscal administrativa. 

 

Quanto ao modelo atual de execução fiscal, impõe-se principalmente ao Juiz a 

responsabilidade pela prática dos atos processuais de execução, tal como a realização da 

citação do devedor, a penhora e a venda de bens: 

 

No sistema judicial de cobrança executiva da obrigação tributária, cabe ao Estado-

Juiz a prática dos atos materiais de execução de direitos. Não que isso faça do 

Estado-Juiz o autor do processo. O autor da execução fiscal, mesmo a judicial, é o 

Estado-Administração, a quem cabe realizar diligências prévias e, em tese, 

coordenar o processo de execução, selecionando a melhor forma de cobrança. 

Ocorre que, na prática, como é o Estado-Juiz quem analisa e defere, ou não, os 

pedidos do Estado-Administração, acaba cabendo a este último a função de simples 

orientador da atuação do Estado-Juiz, que é quem, efetivamente, escolhe a melhor 

forma de desenvolvimento do processo de execução fiscal, e ao final, executa os atos 

                                                 

327  Idem. Idéias gerais para uma concepção unitária e orgânica do processo fiscal. In: Revista de Direito 

Administrativo, v.34, 1953, p.14-33. P.32) 
328 ROCHA, Sergio André Rocha. Ética da Admninistração Fazendário e o processo administrativo fiscal. In: 

ROCHA, Sérgio André [Coord.]. Processo administrativo tributário – Estudos em homenagem ao Professor 

Aurélio Pitanga Seixas Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.647. 
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materiais de cobrança: é o juiz quem analisa a pertinência dos atos concretos de 

execução; e é o aparato judicial que cita, penhora, avalia e vende (ou, pelo menos, 

coordena a venda). 

O sistema de execução fiscal judicial tem como principal vantagem a segurança 

concedida aos contribuintes inadimplentes. Isso porque se exige a análise de 

juridicidade de dois Poderes estatais, Estado-Administração e Estado-Juiz, antes da 

prática dos atos de execução. As desvantagens do sistema judicial derivam 

exatamente da exigência de duplo controle, pois, ao se exigir a atuação de dois 

Poderes, Executivo e Judiciário, na análise prévia da juridicidade de cada um dos 

atos de execução (que são inúmeros), cria-se um sistema lento, caro e pouco 

eficiente. 329 

 

De outro lado, caso houvesse uma execução fiscal administrativa, o procedimento 

executório seria comandado pela própria Administração, tendo em vista a consagrada 

autoexecutoriedade da obrigação tributária, como leciona João Aurino: 

 

No sistema de execução fiscal administrativa, cabe ao próprio Estado-Administração 

a prática dos atos de execução da obrigação tributária. É a Fazenda Pública, por seus 

servidores, quem notifica o devedor para pagar e penhora e vende seus bens, não 

havendo nenhuma participação do Estado-Juiz na resolução da lide tributária de 

pretensão insatisfeita. 

Isso não quer dizer que a execução fiscal administrativa afaste o Estado-Juiz da lide 

tributária. O Estado-Juiz deixa de participar, apenas, da lide tributária de pretensão 

insatisfeita, mas continua sendo o principal responsável pela resolução das lides 

tributárias de pretensão discutida (pelo menos, nos países que adotam o sistema de 

jurisdição única). No sistema de execução fiscal administrativa, há, pois, uma 

divisão da lide tributária: havendo, apenas, a pretensão insatisfeita da Fazenda 

Pública, o processo tramitará exclusivamente na instância administrativa; havendo, 

por outro lado, qualquer espécie de pretensão discutida, ou seja, nos casos em que o 

contribuinte conteste a juridicidade da atuação da Administração Tributária, o 

correspondente litígio será analisado e resolvido, nos países de jurisdição uma, pelo 

Estado-Juiz.330  

 

Como já ressaltado, é importante relembrar que o modelo de execução fiscal 

administrativa foi adotado por países como Portugal, Alemanha e Estados Unidos. De modo 

que, conclui-se que os países utilizam inteiramente ou parcialmente, os atos de cobrança pela 

via Administrativa e ao Juiz os atos de pretensão resistida: 

 

Nesses países, a competência para a execução é de um “agende de execução”, que 

percebe o pedido de execução e lhe dá o devido processamento – desde que 

presentes os requisitos formais do título -, incluindo citações, notificações, penhoras 

e vendas de bens. O tribunal fica inteiramente fora desses procedimentos, salvo em 

situações excepcionais, quando é chamado a decidir os embargos do devedor. 

                                                 

329  MELO FILHO, João Aurino de. Sistemas de cobrança executiva da obrigação tributária no direito 

comparado: execução fiscal administrativa como modelo moderno de cobrança da administração tributária de 

massas. Op. Cit., p. 35 

330 Ibid.,p. 36-37. 
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Exemplificando, (i) na França, a atividade executiva é realizada pelo hussier – um 

profissional liberal; (ii) na Alemanha, pelo gerichtvollzieber – um funcionário 

público; (iii) em Portugal, pelo solicitador de execução – um profissional liberal; (iv) 

na Itália, pelo ufficiale giudziario – um funcionário público; (v) na Suécia, pelo 

kronofodge – um funcionário público; e (vi) na Espanha, conforme recentíssima 

reforma, pelo secretário judicial – um funcionário público.331 

 

Reitere-se, o cerne principal da execução fiscal brasileira não se localiza, pois, na 

resolução de questões jurídica resistidas (apenas 10% dos processos segundo dados do IPEA), 

mas, sim, nos atos de localização do devedor e de bens penhoráveis, na contrição de bens e 

atos de alienação: 

 

A atividade de execução tem natureza muito mais administrativa que jurisdicional. 

Com exceção de alguns poucos aspectos em que há realmente uma decisão judicial, 

solucionando controvérsia efetiva entre as partes 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.332 

 

Entretanto, faça-se o alerta que, o simples fato de haver uma execução fiscal 

administrativa implantada não resolverá totalmente os problemas do sistema de cobrança dos 

créditos públicos, será apenas um grande filtro e gargalo, para que o Judiciário possa trabalhar 

melhor. 

 

Para exemplificar, João Aurino333 cita um simples exemplo em que há o pedido de 

citação pela Fazenda Pública em um processo de execução fiscal: ao se peticionar, o processo 

deve ser concluso, despachado e enviado para cumprimento pelo serviço de apoio ao 

judiciário. Dessa forma, se houver o endereço errado do executado, esse processo voltará 

novamente para a Fazenda e se repetirá o processamento.  

 

Nesse caso, pelo simples fato do domicilio encontrar-se incorreto do contribuinte, 

haverá necessidade de envio novamente para a Procuradoria e posteriormente nova conclusão 

ao juízo. Por outro lado, caso houvesse execução fiscal administrativa, o próprio Procurador 

determinaria a um oficial de justiça da Administração a realização da citação, sendo esse 

procedimento mais célere, econômico e racional. 

                                                 

331 RIBEIRA, Flávia Pereira. Desjudicializacão da execução civil. São Paulo: Saraiva, 2014,p.18. 
332 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. A proposta de processamento administrativo da execução fiscal à luz do 

comunicado n.83. In: CUNHA, Alexandre dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (Orgs.) In: Gestão e 

jurisdição: o caso da execução fiscal da união. Brasília: Ipea, 2013, p 97-122, p.98. 
333 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.509-510. 
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Em linhas gerais, consigne-se que não visamos, pelas limitações deste trabalho, 

registrar um anteprojeto de lei ou firmar a estrutura basilar da execução fiscal administrativa 

formal ou material, mas apenas apresentarmos, com fulcro no direito comparado, um esboço 

possível de aprimoramentos possíveis para se chegar a execução fiscal administrativa. 

 

Nesse prisma, quanto ao aspecto formal de qual mudança seria necessária, surgem 

diversas correntes doutrinárias da implementação da execução fiscal administrativa, o que 

cumpre apenas apresentá-las de modo horizontal, o qual seria trabalho de mérito para outra 

oportunidade aprofundá-las. 

 

 De início, uma primeira corrente entende que, o simples fato de compreender 

corretamente a terminologia autoexecutoriedade334 dos atos administrativos, serviria como 

paradigma suficiente para retirar os atos materiais do sistema judicial, no que tange à 

cobrança dos créditos públicos. 

 

Desse modo, através da concepção adequada do termo autoexecutoriedade dos atos 

administrativos, já haveria uma possibilidade de adocão da execução fiscal administrativa no 

Brasil. 

 

De outro ponto, uma tese que mais nos parece correta, prevê a possibilidade de 

modificação a partir de uma emenda constitucional. Isto porque, como a doutrina majoritária 

visualiza o art. 5, inc. XXXV, da CF, como uma cláusula de inafastabilidade da jurisdição em 

relação ao Poder Judiciário, eventual constrição patrimonial pelo Executivo iria ferir o 

comando constitucional do devido processo legal. 

 

Nessa linha, bastaria por emenda constitucional uma supressão do prévio acesso ao 

Judiciário na execução fiscal, ou atribuindo autoexecutoriedade no âmbito da execução fiscal 

                                                 

334 “A executoriedade é, portanto, regra da execução administrativa, embora sempre sujeita a duas inafastáveis 

condicionantes, uma, positiva e outra, negativa. A condicionante positiva é a satisfação do próprio pressuposto de 

exequibilidade, pois somente o ato exequível se torna executório. A condicionante negativa é a inexistência de 

qualquer exceção legal específica, pois a legislação poderá submeter a execução de certos atos administrativos a 

um prévio controle de legalidade, caso em que ela se transferirá ao Poder Judiciário, com vistas a acautelar, 

desde logo, nessas hipótese excepcionais, quaisquer direitos fundamentais especialmente tutelados que estejam 

em jogo, tais como a incolumidade da pessoa, a sua dignidade ou a garantia de seu patrimônio”(MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo. Op. Cit., p. 158-159). 
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aos atos materiais da Administração. 

 

Por outro lado, há doutrinadores335 que entendem que apenas uma nova constituinte 

seria possível para tal modificação, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. 

 

Ademais, para arrematar a constitucionalidade de uma execução fiscal administrativa 

no sistema brasileiro, pode-se fazer um pensamento análogo: assim como existe a 

possibilidade da arbitragem, restringindo a prática de atos do Poder Judiciário, seria viável a 

desjudicialização dos atos de cobrança dos créditos públicos. 

 

Dessa forma, pensamos em uma proposta material336 de redistribuição das funções nos 

processos de cobrança dos créditos públicos: a) a criação de uma execução fiscal 

administrativa no âmbito do Poder Executivo com a possibilidade da prática de atos materiais 

(citação, penhora e leilão de bens); b) a continuação da competência do Poder Judiciário para 

processar e julgar as lides, entretanto, restringindo sua participação quando houver pretensão 

resistida e divergências entre as partes. 

 

 

4. MÉTODOS (IN)ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

TRIBUTÁRIOS E EFICIENTES NA ARRECADAÇÃO DO CRÉDITO 

PÚBLICO. 

 

Em breve síntese, no capítulo anterior, abordamos a possibilidade da desjudicializacão 

como um meio necessário para se alcançar mais eficiência e racionalidade na cobrança dos 

créditos públicos.  

 

Nessa linha, desjudicializar tanto compreende ressignificar as relações entre poder 

Executivo e Judiciário, como também utilizar meios adequados na cobrança dos créditos 

públicos que não onerem o Judiciário e que sejam mais inteligentes do ponto de vista 

organizacional, isto é, na fase prévia ao ingressar com a ação judicial. 

 

                                                 

335 DE BRITO MACHADO, Hugo. Disponível em: http://www.chiesa.adv.br/site/artigos.php, acessado em 22 de 

fev. de 2019. 
336 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.479 

http://www.chiesa.adv.br/site/artigos.php
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Noutra ótica, deve-se buscar a superação do antigo modelo burocrático de 

Administração, trazendo um modelo eficiente e que maximize o atendimento das 

necessidades sociais337. 

 

Ademais, o que se pretende infirmar é a necessidade de que a Administração passe a 

dialogar e cooperar com os administrados, abandonando, portanto, a visão errônea de sujeição 

total frente ao Estado.  

 

Isto é, pugnando por uma democratização da Administração Pública, com o 

aperfeiçoamento da comunicação, bem como o modo do cidadão influenciar na atuação 

administrativa. 

 

Outrossim, concordamos a ideia do professor Eduardo Jardim, divulgado em sala de 

aula, quanto à ampliação do teto (hoje limitado à sessenta salários mínimos) dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, como meio de aumentar o acesso à Justiça, tendo em vista que 

os Juizados desempenham papel fundamental da celeridade das ações, isto porque, conforme 

dados do CNJ338, um processo leva em média 1 ano e 8 meses para ser finalizado nos Juizados 

Estaduais, ao passo que, o processo fiscal pende por cerca de  8 anos e 5 meses. 

 

4.1 PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA 

 

Em relação aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, consta o 

princípio da eficiência, exposto pela Emenda Constitucional n. 19/1998, que trouxe à 

Administração o dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional, sendo um dos mais contemporâneos nortes da função administrativa, que, além de 

ser exercida com a juridicidade, deve sê-lo de maneira que gerem resultados positivos para o 

serviço público e para a comunidade339. 

 

Isto porque, não se vislumbra a legitimidade e retidão de um Estado apenas pela 

                                                 

 
338 CNJ em Números 2018, disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>, acesso em 

20 de fev. 2019. 
339  MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito 

administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p.101. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
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atividade administrativa vinculada à lei (na acepção democrática), obrigando-se exigir que a 

Administração possua produtos eficientes para retribuir os anseios sociais.  

 

Ou seja, o princípio da eficiência vigora tanto sobre o agente que dispõe o exercício de 

suas atribuições em favor do melhor resultado, como também à Administração que se prostre 

ao modo de se organizar da maneira mais satisfatória existente. 

 

Relembre-se que, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou estudo 

econométrico levando-se como base os executivos fiscais em trâmite na Justiça Federal, com 

objetivo de esclarecer em quais conjecturas seria inviável ou antieconômico o ajuizamento de 

execuções fiscais. Nesse seguimento, o IPEA340 chegou à conclusão que o tempo médio para 

que se finalize um processo de execução fiscal é de 9 anos, 9 meses e 16 dias.  

 

Por outro lado, o custo unitário médio promovida pela PGFN para a Justiça Federal é 

de R$ 5.606,67 por processo, e o ponto de equilíbrio, a partir de qual valor seria 

economicamente viável propor uma ação judicial foi de R$ 21.731,45.  

 

Noutros termos, nas execuções de valor inferior, seria improvável que a União consiga 

recuperar um valor igual ou superior ao custo do processo ao sistema Judiciário como um 

todo.  

 

Por esse ângulo, aponta-se, preliminarmente, que o valor da interposição de um 

processo é elevado ao erário tendo em vista que reivindica um aparato judicial complexo para 

a cobrança dos créditos públicos.  

 

Nesse panorama, surgiu a cobrança extrajudicial através do protesto de dívida ativa, 

como meio alternativo de cobrança sem os custos da morosidade judicial e afastando-se da 

“crise da Justiça” já mencionada. 

 

Conforme o artigo 1°, da Lei Federal 9.492/97, também conhecida como Lei do 

                                                 

340 Custo e tempo do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

disponível em:  

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf, acesso em 20 

de fev. 2019. 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf
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Protesto, o “protesto é definido como o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência 

e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. 

 

Assim, quando um título ou documento de dívida é enviado ao Cartório, o endividado 

será notificado e terá três dias úteis para efetuar o pagamento. Fato importante ressaltar é que 

neste período, mais de 65% 341  das dívidas encaminhadas para protesto são resolvidas e 

quitadas. 

 

Em termos mais simples, o protesto seria simplesmente a possibilidade de através de 

um cartório de títulos e documentos realizar “formalmente” uma notificação para que se torne 

pública uma dívida preexistente, sendo uma forma de cobrança comum entre os particulares. 

 

Nessa lógica, em que pese o pensamento da Administração fosse que seria viável a 

cobrança de quaisquer créditos judiciais ou extrajudiciais serem protestados, o Superior 

Tribunal de Justiça fixou-se, de início pela inconstitucionalidade da cobrança de dívidas ativas 

por meio do protesto, pois infringiria o procedimento “privilegiado” da execução fiscal, não 

podendo ampliar o meio de cobrança prioritário da Fazenda. 

 

Em seguida, houve uma inovação legislativa modificando categoricamente o protesto 

de dívida ativa pelos entes federativos, existindo, então, uma superação legislativa da 

jurisprudência, ou também chamado de reação legislativa ou efeito backlash342 , isto é, a 

mudança de um entendimento firmado pelo Poder Judiciário através do Poder Legislativo. 

 

George Marmelstein explica o pensamento do efeito backlash ao ativismo judicial: 

 

“(1) Em uma matéria que divide a opinião pública, o Judiciário profere uma decisão 

liberal, assumindo uma posição de vanguarda na defesa dos direitos fundamentais. 

(2) Como a consciência social ainda não está bem consolidada, a decisão judicial é 

bombardeada com discursos conservadores inflamados, recheados de falácias com 

forte apelo emocional. (3) A crítica massiva e politicamente orquestrada à decisão 

judicial acarreta uma mudança na opinião pública, capaz de influenciar as escolhas 

eleitorais de grande parcela da população. (4) Com isso, os candidatos que aderem 

ao discurso conservador costumam conquistar maior espaço político, sendo, muitas 

                                                 

341  Disponível em: http://www.protestors.com.br/blog/protesto-o-jeito-mais-eficiente-de-cobrar-uma-divida, 

acesso em 20 de fev. 2019. 
342 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional a prática da vaquejada. Buscador Dizer o Direito, 

Manaus. Disponível em: 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c80bcf42c220b8f5c41f85344242f1b0>. 

Acesso em 20 de fev. 2019. 

http://www.protestors.com.br/blog/protesto-o-jeito-mais-eficiente-de-cobrar-uma-divida
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vezes, campeões de votos. (5) Ao vencer as eleições e assumir o controle do poder 

político, o grupo conservador consegue aprovar leis e outras medidas que 

correspondam à sua visão de mundo. (6) Como o poder político também influencia a 

composição do Judiciário, já que os membros dos órgãos de cúpula são indicados 

politicamente, abre-se um espaço para mudança de entendimento dentro do próprio 

poder judicial. (7) Ao fim e ao cabo, pode haver um retrocesso jurídico capaz de 

criar uma situação normativa ainda pior do que a que havia antes da decisão judicial, 

prejudicando os grupos que, supostamente, seriam beneficiados com aquela 

decisão.343 

 

Logo, o Superior Tribunal de Justiça rapidamente em recurso repetitivo, reestruturou 

seu último entendimento em voto de Relatoria do Min. Herman Benjamin,344 em que foram 

rebatidos os seguintes argumentos: a) reprendeu-se a ideia de que haveria prioridade de 

cobrança das dívidas fazendárias através da lei de execução fiscal, isto porque, não existe lei 

que infirme que há apenas essa modalidade de cobrar os créditos públicos, sendo uma 

discricionariedade do Poder Executivo optar pelo melhor meio de cobrança; b) não há ultraje 

ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que há notificação prévia antes 

da própria constituição da certidão de dívida ativa ao contribuinte, permitindo assim sua 

informação e influência ; c) não seria constitucional que o Poder Judiciário indicasse qual a 

melhor forma de cobrança da Dívida Ativa dos entes, sob pena de atacar o princípio da 

discricionariedade e avançar no mérito administrativo, sendo então, apenas permitido que o 

juiz vislumbre se a cobrança é possível sob o âmbito da legalidade. 

 

Ademais, de acordo com o “II Pacto Republicano por uma Justiça mais acessível, ágil 

e justa”, como consignou o voto do Minisitro Relator, firmado pelo Poder Executivo, o 

aperfeiçoamento dos meios de cobrança judicial é razão pertinente e adequada para uma 

gestão eficiente dos créditos públicos. 

 

Doutra banda, hodiernamente, há cada vez mais um influxo de normas do direito 

público no direito privado e vice-versa, logo, assim como se aplica o princípio da função 

social dos contratos em relações tipicamente privadas, também se permite a performance de 

meios de cobrança utilizados do direito privado ao modelo do direito público. 

 

Para ofuscar qualquer questionamento, na ADI 5135, o Supremo Tribunal Federal 

concluiu pela constitucionalidade da cobrança dos créditos públicos sob forma de protesto de 

                                                 

343  Disponível em: https://direitosfundamentais.net/2015/09/05/efeito-backlash-da-jurisdicao-constitucional-

reacoes-politicas-a-atuacao-judicial/>, acesso em 20 de fev. 2019. 

344 STJ. Recurso Especial n. 1.126.515-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/12/2013. 

https://direitosfundamentais.net/2015/09/05/efeito-backlash-da-jurisdicao-constitucional-reacoes-politicas-a-atuacao-judicial/
https://direitosfundamentais.net/2015/09/05/efeito-backlash-da-jurisdicao-constitucional-reacoes-politicas-a-atuacao-judicial/
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dívida ativa. 

 

Logo, conforme dados da Procuradoria da Fazenda Nacional, desde março de 2013 a 

2015345, o protesto de dívida ativa atingiu taxa de recuperação de 18,3% dos valores inscritos 

em divida ativa. Em 2017, a taxa foi de cerca de 10%346. No total, o valor arrecadado através 

do protesto de CDA foi de 2,5 bilhões de reais. 

 

Repise-se que, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça347, cumpre frisar que a 

forma de cobrança judicial através da execução fiscal é responsável por quase 38% de todas 

as demandas do Poder Judiciário, com efetividade de arrecadação próximo de 1%. 

 

Desta feita, causa perplexidade a enorme diferença de eficiência do protesto de CDA 

quando comparado à execução fiscal. Justamente, trata-se de correlação lógica de um modelo 

racional de cobrança dos créditos públicos que funciona de acordo com o princípio da 

eficiência, cooperando em idêntica medida para estimular a prática de compliance em direito 

tributário, bem como contribuindo para o cumprimento do dever fundamental de pagar 

tributos. 

 

Lado outro, caso não haja uma prática de compliance (devido cumprimento no dever 

de pagar tributos) no direito tributário, há ofensa direta ao princípio da livre concorrência caso 

haja ineficiência do Estado na arrecadação fiscal, consagrando uma desigualdade na prática 

comercial, isto porque, empresas que não pagam seus tributos não concorrem em igualdade 

com as que honram seus deveres fiscais. 

 

Nas lições de Eros Grau348: 

A livre concorrência é pela Constituição de 1988 erigida à condição de princípio. 

Como tal contemplada no art. 170, IV, compõe-se, ao lado de outros, no grupo do 

                                                 

345  Execução fiscal: eficiência e experiência comparada, disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-

camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-

eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet, acesso em 20 de fev. 2019. 
346 PGFN em números, disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/pgfn-

em-numeros-2014/pgfn_em_numeros_final_2_web.pdf, acesso em 20 de fev. 2019. 
347 Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal, disponível em: 

http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_custounitario_justicafederal.p

df, acesso em 20 de fev. 2019. 
348 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica)/ Eros Roberto 

Grau. – 18. Ed. Atual. – São Paulo: Malheiros, 2017, p. 220. 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/pgfn-em-numeros-2014/pgfn_em_numeros_final_2_web.pdf
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/pgfn-em-numeros-2014/pgfn_em_numeros_final_2_web.pdf
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que tem sido referido como “princípios da ordem econômica”. Trata-se, como já 

anotei, de princípio constitucional impositivo (Canotilho)... É ainda instigante a 

afirmação do princípio porque o próprio texto constitucional fartamente o confronta. 

A livre concorrência, no sentido que lhe é atribuído – “livro jogo das forças de 

mercado, na disputa de clientela”- , supõe desigualdade ao final da competição, a 

partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal. Essa igualdade, contudo, é 

reiteradamente recusada, bastando, para que se o conforme, considerar as 

disposições contidas no art. 170, IX, no art 179 e no art. 171.  

 

Em conclusão: se há majoração da eficiência na arrecadação fiscal, como se demonstra 

através dos índices de arrecadação do protesto de dívida ativa, consequentemente, há mais 

igualdade entre as empresas no âmbito da concorrência, ocasionando menos demandas para 

cobrança através da via judicial e reduzindo a morosidade da justiça. Logo, há indiretamente 

estímulo à prática do compliance no direito tributário349.  

 

Portanto, a prática do protesto de dívida ativa é de se elogiar pois instrumenta a 

eficiência na arrecadação fiscal sem onerar e contribuir para a crise da justiça, sendo um meio 

legítimo e eficaz quando comparado ao processo de cobrança de execução fiscal judicial. 

 

4.2 INDISPONIBILIDADE ADMINISTRATIVA DOS BENS ANTES DA 

PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NA LEI N. 13.606/2018 E O 

AJUIZAMENTO SELETIVO. 

 

Diante de medidas adequadas para resolução de conflitos, trata-se de uma modificação 

que foi nominada informalmente pela doutrina como penhora administrativa ou quiçá 

execução fiscal administrativa, criada pela lei n. 13.606 de 9 de janeiro de 2018. Entretanto 

como será abordado, necessário que se faça a explanação pertinente sobre o tema em análise 

antes de conclusões precipitadas. 

 

Com efeito, o art. 20-B da Lei nº 10.522, de 2002, introduzido pela Lei nº 13.606, de 

2018, dispõe: 

Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado 

para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, 

acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados. 

§ 1º A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do 

devedor e será considerada entregue depois de decorridos quinze dias da respectiva 

expedição. 

                                                 

349 DUQUE, Felipe Viana de Araujo. Estímulo ao compliance tributário por meio do protesto de CDA. In: 

Governança, Compliance e Cidadania/ [coord.] Irene Patrícia Nohara e Flávio de Leão Bastos Pereira. – São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 
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§ 2º Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo 

contribuinte ou responsável à Fazenda Pública. 

§ 3º Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública 

poderá: 

I – comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e 

cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e 

congêneres; e 

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de 

registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis350. 

 

 

Nessa linha, a principal ótica argumentativa pela inconstitucionalidade 351  das 

inovações expõe por uma: a) violação da reserva de jurisdição (ofenderia a inafastabilidade da 

jurisdição); b) afronta ao direito de propriedade; c) ofensa ao devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa. 

 

Em breve síntese, a averbação premonitória ou indisponibilidade administrativa, visa 

impedir, a alienação de bens imóveis após a inscrição em dívida ativa e após a oitiva do 

devedor, e antes da propositura da execução fiscal. Pode-se dizer, que pretende, sobretudo 

evitar a prática de atos fraudulentos anteriores ao ajuizamento da execução fiscal. 

 

Isto porque, após a inscrição em dívida ativa, o contribuinte será intimado para em 5 

(cinco) dias pagar a dívida, logo, após tal período torna-se possível que a Fazenda comunique 

os órgãos privados de restrição ao crédito e também averbe a certidão de dívida ativa nos 

cartórios de registros de bens tornando-os os bens indisponíveis até o valor da quantia. 

 

Sob esse fato, antes de enfrentar propriamente o mérito das alegações quanto à 

inconstitucionalidade material, é importante destrinchar que a ideia da averbação premonitória 

está exposta no contexto de “desjudicialização e racionalização” da cobrança dos créditos, 

também chamado de “ajuizamento seletivo” das execuções fiscais judiciais. 

 

Como afirmado neste trabalho, o modelo brasileiro de cobrança judicial de créditos 

tributários, configurado na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a 

                                                 

350 BRASIL. Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm, acessado em 20 de fev. 2019. 
351  ARABI, Abhner Youssif Mota. Indisponibilidade pré-executória: “é isso mesmo?”, disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/indisponibilidade-pre-executoria-e-isso-mesmo-26022018, acesso 

em 20 de fev. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/indisponibilidade-pre-executoria-e-isso-mesmo-26022018
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cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, mostra-se de baixa eficiência 

(aproximadamente 1% de arrecadação em relação aos processos ajuizados).  

 

Assim, concluiu-se pela urgente necessidade de alteração do sistema, especificamente 

quanto à eficiência do sistema de cobrança dos créditos. Nesse viés, buscou-se um novo 

paradigma normativo consubstanciado no aprimoramento da cobrança administrativa que 

deve anteceder ao desdobramento da ação judicial propriamente dita, otimizando-se a 

cobrança na fase anterior ao ingresso da ação judicial. 

 

Ademais, identificamos elementos muito próximos à indisponibilidade decorrente de 

averbação pré-executória, entre membros da OCDE, nos Estados Unidos (lien), na França 

(penhora pelo hussier), em Portugal (procedimento administrativo cautelar), na Espanha 

(medida cautelar pré-executória), no México (embargos precautórios) e no Chile 

(procedimento especial do Tesorero).  

 

Outrossim, é importante frisar que a averbação premonitória da CDA, trata-se de mera 

adequação em razão da natureza do crédito, seus privilégios e garantias, eis que o inciso II do 

parágrafo terceiro do artigo 20-B da Lei nº 10.522, de 2002, não difere da averbação 

premonitória contida no artigo 792, II e 828 do novo Código de Processo Civil352 à exceção, 

                                                 

352 “Art. 792.  A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a 

pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; 

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; 

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial 

originário do processo onde foi arguida a fraude; 

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência; 

V - nos demais casos expressos em lei. 

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. 

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou 

as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do 

vendedor e no local onde se encontra o bem. 

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação 

da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. 

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá 

opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. 

... 

Art. 799.  Incumbe ainda ao exequente: 

(...) 

IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição 

realizados, para conhecimento de terceiros. 

... 

Art. 828.  O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art828
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entretanto, de dispensar de autorização ou intervenção judicial. 

 

Perceba: explicitamente a averbação premonitória concebida nos artigos 799, IX e 

828 do nCPC tem por finalidade principal impedir a prática de atos em fraude à execução, tal 

qual concebido no artigo 792, II, do mesmo código.  

 

A fraude à execução, como definição do Código de Processo e segundo entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça, exige diversos outros requisitos, mas 

precipuamente, a instauração de contraditório ou chamamento da parte contrária ao processo. 

 

De outro lado, para fins de ineficácia do negócio jurídico, o Código Tributário 

Nacional enuncia que basta apenas que haja a inscrição em dívida ativa, conforme previsão no 

art. 185 do Código Tributário Nacional: 

 

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 

começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito 

tributário regularmente inscrito como dívida ativa.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido 

reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida 

inscrita. 353 

 

Em resumo, considerando que nos termos do art. 185 do CTN a alienação de bens 

após a inscrição em dívida ativa é considerada fraudulenta, ausente na hipótese qualquer 

anotação nos órgãos de registro – o que hoje acontece com credores privados, após o 

ajuizamento, a agravar o cenário -, terceiros adquirentes não tinham conhecimento da situação 

do devedor e acabavam realizados atos eivados de ineficácia (bens alienados em fraude, 

afetados ao pagamento da Dívida Ativa). Com a averbação, todos os adquirentes conhecerão a 

situação do devedor, evitando-se a prática de alienação fraudulenta. 

 

                                                                                                                                                         

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a 

penhora, arresto ou indisponibilidade. 

§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas. 

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no 

prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. 

§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o 

faça no prazo. 

§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.” 
353  BRASIL. Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172Compilado.html, acessado em 20 de fev. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172Compilado.html
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Em outras palavras, após a inscrição em dívida ativa, já há presunção de fraude. Logo, 

havendo apenas a possibilidade de averbar a certidão de dívida ativa nos cartórios de registro 

privados, tem-se apenas a publicizacão e o efeito de tornar indisponíveis os bens para que não 

haja a prática de atos fraudulentos, e se evite ajuizar um eventual embargos de terceiro para 

discutir uma presunção legal de fraude. 

 

Inegável, nesse contexto, a adequação do instituto da averbação pré-executória 

concebida no artigo 20-B com os princípios Republicanos da eficiência, racionalidade, 

economicidade da atuação Estatal (artigo 37 CF), bem como na boa-fé, segurança jurídica e 

na própria indisponibilidade do interesse público, reconhecendo a importância do dever 

fundamental de pagar tributos. 

 

Quanto à alegação de que se ofenderia a reserva de jurisdição, nota-se que a averbação 

pré-executória, porquanto apenas materializa a condição legalmente prevista de ineficácia do 

negócio jurídico, a teor do artigo 185 do CTN, cujo efeito complementar é a indisponibilidade 

de bens, não está inserida na reserva constitucional de jurisdição354, compreendida como o 

conjunto de atitudes que somente podem ser praticados pelo Poder Judiciário, com monopólio. 

 

Importante que se diga, a averbação pré-executória, cujo resultado é atribuir 

conhecimento erga omnes (sequer eficácia, porquanto o vício decorre da mera inscrição, 

independentemente do conhecimento pelo terceiro) de condição que importa na ineficácia dos 

atos de alienação dos bens, posto que em fraude presumida juris et jure, não implica em ato 

de expropriação (este seria discutível como ato sob reserva de jurisdição). 

 

Efetivamente, a rigor, o que se pretende tutelar com a ideia de inconstitucionalidade, 

sob a pretensa incidência do primado da reserva de jurisdição, é exatamente um suposto 

direito à prática de fraude (garantia de lesar terceiros), bem assim a prerrogativa de omitir ato 

de ineficaz, obviamente reduzindo os privilégios e garantias materiais do crédito público em 

                                                 

354 Esse é o entendimento do próprio STF, no tocante ao conceito e alcance do primado da reserva de jurisdição, 

na linha do quanto decidido no MS nº 23452/RJ, que segundo o Min. Celso de Mello: “o postulado de reserva 

constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, a prática de 

determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta 

Política, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem haja eventualmente 

atribuído o exercício de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”.  

Dessa forma, apenas estão inseridos na reserva constitucional de jurisdição os seguintes atos, que somente 

podem ser praticados pelo Poder Judiciário: diligência de busca domiciliar; quebra do sigilo de comunicações 

telefônicas; e ordem de prisão, salvo no caso de flagrante delito. 
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prejuízo dos avanços da cobrança do crédito privado. 

 

Assim, sob o ponto de vista que há apenas concretude ao art. 185 do CTN, bem como 

que não se visa expropriar, mas apenas restringir a venda do bem, protegendo direitos de 

terceiro, não há que se falar em afronta à reserva de jurisdição. 

 

Outrossim, caso houvesse declaração de inconstitucionalidade haver-se-ia de ser 

declarada a inconstitucionalidade, em todas 355  aquelas oportunidades em que, por ato 

extrajudicial, sucedesse prática de atos que tornassem indisponíveis os bens, tal como ocorre 

nas Leis nº 6.024, de 1974 – Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições 

                                                 

355 “Lei nº 6.024, de 1974: 

Art. 36 - Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em 

falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, 

aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 

 (...). 

 

Lei nº 9.656, de 1998: 

Art. 24-A.  Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção 

fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os 

seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até 

apuração e liquidação final de suas responsabilidades.  

 

Lei nº 6.435, de 1977 (superada pela LC 109, 2001) 

Art. 71. Os administradores e membros de conselhos deliberativos, consultivos, fiscais ou assemelhados, das 

entidades de previdência privada sob intervenção ou em liquidação extrajudicial, ficarão com todos os seus bens 

indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e 

liquidação final de suas responsabilidades. 

 

Lei nº 8.443, de 1992 

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes 

de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou 

inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

(...) 

§ 2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo 

das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade 

de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em 

apuração. 

 

Lei Complementar 109, de 2001 

Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das entidades de previdência 

complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não 

podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas 

responsabilidades. 

§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção ou liquidação 

extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores. 

§ 2o A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham 

adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput e no parágrafo anterior, desde que haja seguros 

elementos de convicção de que se trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei 

Complementar. 

(...)” 
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Financeiras; Lei nº 9.656, de 1998 – Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde (ANS); 

Lei nº 6.435, de 1977 – Lei de Previdência Privada (SUSEP); Lei nº 8.443, de 1992 – Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU); Lei Complementar nº 109, de 2001 – Lei de 

Previdência Complementar. 

 

Some-se que a indisponibilidade decorrente de averbação pré-executória não ofende o 

direito de propriedade. Ora, a averbação pré-executória pretende apenas restringir, trazendo 

mero embaraço temporário a uma das facetas do direito de propriedade, qual seja, o poder de 

dispor, que é atenuado noutras diversas hipóteses, mas que não se trata de expropriação. 

 

Mencione-se ainda, que existem vários atos praticados pela Administração que 

efetivamente retiram os bens do domínio dos devedores, a exemplo da pena de perdimento 

prevista no regulamento aduaneiro. Nesse caso mencionado, a expropriação ocorre por 

decisão administrativa, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Por outro lado, a 

averbação pré-executória, insista-se, não chega a esse ponto, servindo apenas como medida de 

indisponibilidade até que a execução fiscal seja ajuizada, logo, a expropriação ficará a cargo 

do Poder Judiciário. 

 

Assim, a averbação pré-executória surge como medida preventiva ao exercício 

abusivo do direito de propriedade, no particular limitando o poder de livremente dispor, 

atribuindo maior segurança jurídica às transações patrimoniais.  

 

Por fim, quanto ao aspecto material, o procedimento observa o devido processo legal, 

sendo precedido de contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. Logo, existe 

notificação prévia quando há a constituição do crédito tributário com todo o procedimento 

tributário padrão, inclusive pois, há a inscrição em dívida ativa com o controle prévio de 

legalidade, e então, apenas caso permaneça omisso o contribuinte, é que se fará a averbação 

da CDA. 

 

Quanto ao ajuizamento seletivo, assim houve disposição normativa: 

 

Art. 20-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá condicionar o 

ajuizamento de execuções fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou 

atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis, desde que úteis à satisfação 

integral ou parcial dos débitos a serem executados. 
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Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional definir os 

limites, critérios e parâmetros para o ajuizamento da ação de que trata o caput deste 

artigo, observados os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência. 

 

Assim, primado pela racionalidade e eficiência, o artigo 25 da Lei nº 13.606, de 2018, 

atribuindo redação ao artigo 20-C da Lei nº 10.522, de 2002, consagrou o que se 

convencionou denominar “ajuizamento seletivo de execuções fiscais”, subvertendo a lógica 

da cobrança estritamente judicializada, preterindo ao judiciário exclusivamente aquelas 

demandas com potencial índice de sucesso, ou quando necessária a expropriação de bens. 

 

Retiram-se dos escaninhos a massa crítica de demandas fadadas ao insucesso, com 

elevado custo de manutenção e expressivo impacto nas taxas de congestionamento do 

judiciário, limitando-se o ajuizamento de executivos às hipóteses em que localizados bens, ao 

menos indícios de sua existência, direitos ou atividades econômicas, úteis à satisfação integral 

ou parcial dos débitos.  

 

Em suma, a lei previu que a cobrança judicial seja precedida de (i) diligenciamento 

patrimonial, (ii) indicação de bens, direitos ou atividade econômica, (iii) que os bens sejam 

úteis à satisfação integral ou parcial do débito; ou seja, impõe-se diversos ônus ao credor para 

acesso ao judiciário, necessariamente ampliando-se a fase de cobrança administrativa, sendo 

certo que apenas o despacho que determina a citação interrompe o fluxo do prazo 

prescricional.  

 

Há, aqui, inegável agravamento ou oneração do credor no trato do prazo prescricional, 

em favor do devedor, que não será interrompido por ausente ajuizamento, nada obstante se 

reconheça que tal se dará em manifesto benefício à segurança jurídica e rápida solução dos 

litígios, sem necessidade de acesso ao judiciário.  

 

Saliente-se que, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meios das Portarias nº 

396/2016 que instituiu o Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos - RDCC, e a Portaria 

MF nº 293, de 12 de junho de 2017, que estabeleceu os critérios para classificação dos 

créditos inscritos em Dívida Ativa da União, antecipou-se à medida, permitindo, mediante 

maciços investimentos em tecnologia da informação e o desenvolvimento de expertise em 

manipulação de grandes volumes de dados permitiram identificar o patrimônio dos devedores 

com elevado grau de precisão, a formação de cenário fértil à evolução legislativa, alterando o 
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paradigma de cobrança do crédito público, atraindo à fase administrativa maiores 

desdobramentos investigatórios. 

 

Com a integral classificação do estoque da Dívida Ativa da União, segundo critérios 

matemáticos preestabelecidos tendentes a medir o grau de recuperabilidade do crédito, é 

possível saber, previamente, se um devedor possui bens, direitos ou atividade econômica que 

permitam inferir se o ajuizamento do executivo fiscal é, de fato, a melhor estratégia de 

recuperação, sob o aspecto do próprio custo-benefício da medida.  

 

Isso porque, caso o devedor não possua qualquer indício de bens ou direitos a 

expropriar, o ajuizamento da execução fiscal não trará qualquer perspectiva de recuperação da 

dívida e servirá apenas para congestionar o Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, com elevados custos ao ente e prejudicando a prestação da tutela 

jurisdicional como um todo. 

 

Face ao exposto, percebe-se que a averbação premonitória visa, igualmente, a proteção 

dos interesses de terceiros de boa-fé, tratando-se de mera exteriorização do conteúdo 

normativo do artigo 185 do CTN, atribuindo-lhe eficácia erga omnes; a prerrogativa está 

alinhada às garantias e privilégios do crédito tributário, sendo transposição, ao regime jurídico 

peculiar de cobrança do crédito tributário, da averbação premonitória de que trata o artigo 799, 

IX e 828 da Lei nº 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil; não há inovação no direito 

brasileiro, mantém-se fórmula que já existe, e em face da qual não há entendimento contrário, 

por parte do Judiciário; 

 

Ademais, o ajuizamento seletivo consagra também na ótica da desjudicializacão da 

cobrança dos créditos públicos, um importante instrumento que visa dar concretude ao 

princípio da eficiência e racionalização na cobrança dos créditos públicos. 

 

 

4.3 TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

 

De início, importante que se diga, assim como na arbitragem tributária, não se 

pretende esgotar as inúmeras divergências e aspectos a serem aprofundados para a utilização 

desses dois instrumentos, que são cruciais para uma descentralização da cobrança dos créditos 
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públicos e também fundamental para a ampliação democrática do processo tributário. 

 

Além disso, não se tem a pretensão de analisar a regulamentação do Projeto de Lei n° 

5.082/2009 que, infelizmente segue sem grande evolução há quase 10 anos na Câmara dos 

Deputados. 

 

De acordo com parte da doutrina, há 3 (três) características essenciais para que haja 

transação: consentimento, concessões reciprocas e um conflito potencial. No aspecto, 

envolvendo a União, a transação tributária foi regulamentada pela Lei nº 9.469, de 10 de 

julho de 1997356 , e no âmbito tributário o Código Tributário Nacional foram fixadas as 

normas gerais da matéria como forma de extinção do crédito tributário (artigo 171 do CTN357). 

 

Dessa forma, cumpre adiantar que embora haja expressa previsão no CTN, que 

condicionou à necessidade de adoção de lei específica, a transação tributária ainda não se 

firmou no direito brasileiro.  

 

Inclusive, João Aurino358 destaca, por exemplo, que a União não possui lei específica 

                                                 

356 Art. 1o O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das 

empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a 

realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais.        (Redação dada 

pela Lei nº 13.140, de 2015)      (Vigência) 

§ 1o Poderão ser criadas câmaras especializadas, compostas por servidores públicos ou empregados públicos 

efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de acordos ou transações.         (Redação dada pela Lei 

nº 13.140, de 2015)      (Vigência) 

§ 2º  (Revogado pela Lei nº 12.348, de 2010). 

§ 3o Regulamento disporá sobre a forma de composição das câmaras de que trata o § 1o, que deverão ter como 

integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia-Geral da União ou, no caso das empresas públicas, um 

assistente jurídico ou ocupante de função equivalente.         (Redação dada pela Lei nº 13.140, de 2015)      

(Vigência) 

§ 4o  Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou a transação, sob 

pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro de 

Estado a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República, 

no caso de interesse dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público da União, 

excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa 

autorização dos dirigentes de que trata o caput.          (Incluído pela Lei nº 13.140, de 2015)      (Vigência) 

§ 5o Na transação ou acordo celebrado diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou 

encerrar processo judicial, inclusive os casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, as 

partes poderão definir a responsabilidade de cada uma pelo pagamento dos honorários dos respectivos 

advogados.          (Incluído pela Lei nº 13.140, de 2015)      (Vigência) 
357Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 

celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção 

de crédito tributário. 

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. 
358 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.592. 
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autorizando a transação na seara tributária, enquanto outros Estados359 até promulgaram, mas 

restringiram ao máximo a aplicabilidade do instituto. Dessa forma, o que se vê é que a 

Federação brasileira em si, ainda não passou pelo processo de democratização, sendo um 

aspecto cultural a não autorização da transação 360 , quer seja pela dúvida da 

inconstitucionalidade material, quer seja pelo nefasto censo de corrupção que poderia 

ocasionar. 

 

Cumpre salientar que Arnaldo Godoy361 diferencia a transação da renúncia de receita, 

com previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, isto porque, a transação não seria uma 

renúncia de receita já que não poderia existir previsão orçamentaria concreta para 

recolhimento de recursos que se encontram ainda sob a previsão de estatística. 

 

De outro lado, Onofre Batista Junior362 também diferencia transação da isenção, pois 

ao passo que a isenção interfere na norma de incidência tributária, a transação apenas concede 

à Administração a possibilidade de celebrar acordos com base em normas pautadas pela 

tipicidade. 

 

Ademais, em que pese a crítica feita ao presente trabalho pelo excesso de 

parcelamentos concedidos acarretando uma perda de eficácia social do cumprimento do dever 

fundamental de pagar tributos, há quem considere também que os parcelamentos com 

descontos, à vista ou de forma parcelada, conhecidos como “Refis”, são verdadeiros casos de 

transação363, na medida que há concessões mútuas, com desconto ou em parcelas. 

 

Frise-se que na lição de Paulo de Barros Carvalho364, entende que ao contrário do 

direito civil, no direito tributário só seria permitida a transação terminativa e não a preventiva, 

                                                 

359 Estado de Pernambuco: Lei nº105, de 20 de dezembro de 2007; Rio Grande do Sul: Lei nº11.475, de 28 de 

abri de 2000; Minas Gerais, Lei nº6763 de dezembro de 1975; Santa Catarina, Lei nº 15.856, de 2 de agosto de 

2012. 
360 A realidade da transação tributária no Brasil, disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-

realidade-da-transacao-tributaria-no-brasil-19042018 , acesso em 22 de fev.2019. 
361 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Belo 

Horizonte: Fórum, 2010, p. 155. 
362  BATISTA JUNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do contrato 

administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e como alternativa à atuação 

administrativa autoritária, no contexto de uma administração pública mais democrática. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p.430. 
363 MENDONCA, Priscila Faricelli de. Arbitragem e transações tributárias. Gazeta Juridica, Brasília, 2014, p. 

175. 
364 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 309 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-realidade-da-transacao-tributaria-no-brasil-19042018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-realidade-da-transacao-tributaria-no-brasil-19042018
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ou seja, seria necessária a existência de litigio para que as partes pudessem transigir. 

 

Um aspecto importante é afirmar que a transação exige que haja “concessões 

reciprocas”, isto porque, caso não haja365, não haverá transação e sim mera desistência ou 

submissão. Ademais, as concessões recíprocas acordados no caso concreto, tanto podem ser a 

extinção imediata, quanto o alongamento do prazo de pagamento, a concessão de 

parcelamento, etc366.  

 

Enfim, “o processo de transação tão somente prepara o caminho para que o sujeito 

passivo quite sua dívida, promovendo o desaparecimento do vínculo”367. 

 

Dessa forma, o CTN não elenca o rol de concessões recíprocas, e nem poderia, pois 

estaria indo além de sua competência restrita à edição de normas gerais, cabendo à lei 

específica indicar o rol de condições necessárias para se fazer o acordo, que não possui 

natureza de contrato368 eis que não gera obrigações novas. 

 

Entretanto, uma abordagem direta quanto à possibilidade de permissão da transação se 

faz necessário: a) primeiro que a transação deve ser encarada de modo excepcional, isto é, não 

pode ser a solução rotineira e usual para resolução de conflitos em direito tributário; b) deve 

ser levado em consideração principalmente, ou exclusivamente, questões de fato;  

 

Explica-se. Primeiro, deve ser dado o caráter excepcional 369 , pois não se pode 

conceber um sistema tributário que não tenha por estrutura basilar o cumprimento usual da 

respectiva obrigação tributária. 

 

Nessa toada, como afirmou João Aurino, entendemos que a lei especifica que venha a 

ser editada no âmbito da União, cuja atribuição cabe definir os limites da transação, possa 

autorizar especialmente às matérias de fato em que haja difícil delimitação ou quando não se 

possa formar um juízo consistente a respeito das provas postas, como por exemplo: 

                                                 

365 BATISTA JUNIOR, Onofre Alves, op. Cit., p.110. 
366 ARAÚJO, Nadja. Transação tributário: possibilidade de consenso na obrigação imposta. Porto Alegre: Núria 

Fabris, 2009, p.110 
367 Ibid.,, p.309 . 
368 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Forense: 

Rio de Janeiro, 2013, p.1324. 
369 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.621. 
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Ajustes de pautas de valores, definição de preços de mercado, quando não se tenham 

elementos convincentes para aferir sua quantificação, valor de intangíveis, hipóteses 

de cabimento de analogia e equidade, no espaço autorizado pelo ordenamento (art. 

108, do CTN).370 

 

Inclusive pois, no debate sobre fatos, não há uma obrigação tributária certa e 

inequívoca, buscando justamente o consenso como via de resolução, notavelmente quando há 

hipóteses de arbitramento371 pelo Fisco e as circunstâncias do caso concreto são imprecisas. 

 

Ademais, caso envolvesse questões jurídicas de direito, poderia haver prejuízo à 

uniformidade do sistema jurídico tributário, sendo adequado apenas às questões de fato. 

Some-se que, visando evitar atos de corrupção a transação deve ter a mais ampla publicidade 

possível, cedendo, portanto, o sigilo fiscal em face do interesse público. 

 

Outrossim, cabe apenas fazer uma análise superficial dos supostos impeditivos 

(entraves) apontados por parte da doutrina que impediriam a regulamentação da transação na 

seara tributária. 

 

Quanto ao aspecto da inconstitucionalidade material, o professor Eduardo Marcial 

Ferreira Jardim argumenta que: “o aludido instituto afigura-se incompatível com as premissas 

concernentes à tributação, dentre elas a necessária discricionariedade que preside a transação 

e a vinculabilidade que permeia toda função administrativa relativa aos tributos”372. 

 

Com efeito, nos termos do art. 3º do CTN, a obrigação tributária é “cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada” e o parágrafo único do art. 142 determina que 

“a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional”. 

 

Como mencionado por João Aurino 373 , tais óbices incluem a suposta ofensa ao 

                                                 

370 TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas alternativas para 

resolução de conflitos entre administração e contribuintes – simplificação e eficiência administrativa. In: 

Revista Fórum de Direito Tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.105. 
371 BATISTA JUNIOR, Onofre Alves, op. Cit., p.392. 
372 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 87  

373 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.629 
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princípio da legalidade como obstáculo às soluções alternativas e consensuais, porém como 

pontuou, tal conclusão pode partir do pressuposto que há apenas uma norma legal e uma 

interpretação. De outro lado, a realidade não comprova um sistema ideal, nessa lógica então, 

as soluções alternativas apresentam-se como o meio mais coerente e eficaz para resolução de 

conflitos específicos374.  

 

Dessa forma, não haveria incompatibilidade 375  entre transação e legalidade, isto 

porque, a legalidade tangencia à transação, uma barreira intransponível de possibilitar que 

seja realizada desde que haja regulação (lei específica). Logo, a transação separa a lei que 

seria aplicada com fulcro na própria regulamentação376. 

 

Quanto à supremacia do interesse público, a ponderação entre os interesses públicos e 

privados faz com que tal princípio seja certificador da transação, já que o interesse em 

transacionar não é exclusivamente do contribuinte, e sim, concomitantemente do ente público. 

Eis que, a transação é regulada por uma lei que afasta a aplicação de outra lei com base em 

especificidades como a capacidade contributiva, de modo a concretizar o interesse maior da 

coletividade. 

 

Ademais, informe-se que o interesse público na seara tributária, não é a arrecadação a 

todo custo, mas sim, a arrecadação pautada na Constituições e padrões éticos: 

 

[...] pode-se afirmar com certa margem de segurança que o interesse público no 

Direito Tributário é o de que a tributação se dê da maneira que melhor contribua 

para a pacificação social. E a melhor contribuição possível será dada por uma 

tributação que não apenas arrecade os recursos necessários para que o Estado 

promova aquela pacificação, mas também que seja pautada pelos valores e 

princípios constitucionais e pelos Direitos Fundamentais, respeitando-os, 

protegendo-os e auxiliando a sua concretização no mundo dos fatos.377 

 

Além disso, um argumento que parece convincente no cerne da impossibilidade, seria 

                                                 

374 LAPATZA, José Juan Ferreiro. Direito tributário: teoria geral do tributo. Tradução de Roberto Barbosa Alves. 

Barueru: Manole; Espanha, ES: Marcial Pons, 2007, p.371. 
375  PARISI, Fernanda Drummond. Transação tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a 

satisfação do crédito tributário. 2016. 167 f. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2016, p.33 
376“A legalidade não está sendo colocada de lado, porque é com suporte em lei (autorizativa de transação) que 

uma má aplicação de outra lei (de incidência tributária) é excepcionalmente substituída, em prol de interesses 

maiores da coletividade”( BATISTA JUNIOR, Onofre Alves, op. Cit., p.433) 
377 TAVARES, Diogo Ferraz Lemos. A supremacia do interesse público e o direito tributário. Porto Alegre: Núria 

Fabris, 2012. 
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a da “eficiência”, pois haveria um convencimento do contribuinte em não honrar as 

obrigações tributárias prejudicando, portanto, a eficácia do sistema de cobrança dos créditos 

públicos.  

 

Entretanto, deve-se adotar a ideia que a transação seria excepcional e não regra, 

apenas cabível, portanto, quando houver no caso concreto utilidades que estejam sobrepostas 

as desvantagens da utilização do meio normal de resolver o conflito. 

 

Em outras palavras, em um dado concreto em que o contribuinte possui alta 

capacidade contributiva, não poderia gozar de um privilégio como a transação. Isto porque, 

tendo capacidade contributiva (lastro patrimonial), seria mais interessante para o fisco a 

execução ordinária, não sendo justificável a transação. 

 

Logo, o que se percebe é que deve ser considerado a situação peculiar 378  do 

contribuinte, bem como o índice de recuperabilidade do crédito e o risco da demanda judicial, 

de acordo com critérios elencados em lei. 

 

Some-se, ainda, que no Direito Comparado, o sistema norte-americano, demonstra a 

eficiência da transação:  

 

Dados da Receita Federal Americana comprovam que proporcionalmente se 

arrecada mais quando se aceita uma oferta de acordo, em comparação à cobrança 

realizada daqueles contribuintes que tiveram a oferta rejeitada. Nesse sentido 

relatório do “Serviço de Defesa do Contribuinte” (The Taxpayer Advocate Service – 

TAS, organização independente dentro do IRS, criada em defesa dos contribuintes e 

liderada pelo “Defensor do Contribuinte Nacional – The National Taxpayer 

Advocate) demonstra que, entre os anos de 1998 a 2003, nas situações em que o 

fisco rejeitou a proposta ofertada pelo contribuinte, em 44% dos casos ele arrecadou 

menos de 50% do valor oferecido, enquanto que em 31% das hipóteses foi 

arrecadado menos de 10% do ofertado, e em outras 21% de situações não se coletou 

nada.379 

 

Ademais, ainda que o argumento não seja inteiramente adequado pelas críticas tecidas 

                                                 

378 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.632 
379 FERNANDES, Tarsila Ribeiro Marques. Transação tributária o direito brasileiro e a eficácia da recuperação 

do crédito público à luz do modelo norte-americano. Curitiba, Juruá, 2014, p.75. 
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ao excesso de parcelamento, no estudo do “PGFN em Números 2016”380, observou-se que, do 

total arrecadado durante o ano, R$ 14,85 bilhões, quase 60% do total ingressou através de 

programas especiais de parcelamento. 

 

Como explanado, faz-se mister diferenciar 381  que os parcelamentos criados não 

respeitam o principio da capacidade contributiva e isonomia, justamente porque estendem um 

tratamento vantajoso a todos, independentemente de suas condições pessoais, aumentando a 

arrecadação, mas prejudicando o sistema de cobrança espontâneo.  

 

Lado outro, a transação difere desse modelo, pois, seria circunstancial e de acordo com 

as peculiaridades e individualidades do contribuinte. 

 

No que concerne a suposta ofensa à indisponibilidade do interesse público, cumpre 

reiterar que o princípio não exclui a disposição de bens e direitos públicos, mas, subordina-se 

aos estreitos limites constitucionais e legais. 

 

Ademais, é notável inclusive que o Estado pode transacionar e dispor de bens na 

esfera penal conforme autorizado na lei dos Juizados Especiais, em que na transação permite 

renuncia ao dever de punir, ao passo que o acusado abdica o direito de se defender382. 

 

Diante disso, concordamos com João Aurino, quando afirma que o ordenamento 

jurídico brasileiro adotando a lição de Eros Grau, aceitou a concepção que o interesse público 

é indisponível, mas o direito concreto em certas situações, pode ser disponível383. 

 

Além disso, cumpre ressaltar uma importante distinção: como se sabe, a atividade 

administrativa própria que é o lançamento é vinculada, tendo na concepção de tributo a 

impossibilidade de renúncia.  

 

                                                 

380  PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PGFN em números. 2016. Disponível em: 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de-noticias/PGFN%20em%20Numeros%202017%20v7.pdf/view., 

acesso em 20 de fev. 2019. 
381 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.635 
382 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Op. Cit., 

p.37. 
383  DAVI, Kaline Ferreira. Modos alternativos de um contencioso não jurisdicional e o papel a ser 

desempenhado por uma Advocacia-Geral da União cidadã. Trabalhos vencedores do Concurso de Monografias 

da AGU em 2009-2010, n. 15. Brasília: Publicações da Escola da AGU, fev. 2012, p.103. 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de-noticias/PGFN%20em%20Numeros%202017%20v7.pdf/view
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De outro lado, diferente dessa indisponibilidade do exercício da competência tributária, 

o credito tributário que tem disposição na lei, é possibilitado que, por meio de lei seja 

disponível ao ente público, justamente porque é o principio da legalidade que dispõe sobre os 

limites da constituição, modificação e extinção do crédito público384: 

 

Reafirmamos nosso entendimento de que o poder tributário, isto é, o processo de 

produção da norma individual e concreta introduzida pelo lançamento, é vinculado, 

mas, depois que a obrigação tributária ingressar no ordenamento, torna-se o crédito 

dela decorrente patrimônio disponível da Administração. 

(...) 

Cabe aqui lembrar o mestre José Souto Maior Borges: “com a obrigação não é uma 

categoria lógico-jurídica, mas jurídico positiva, construção de direito posto, é ao 

direito positivo que incumbe definir os requisitos necessários à indentificacao de um 

dever jurídico qualquer como sendo um dever obrigacional. Nesse sentido, 

determina o Código Tributário Nacional que a obrigação tributária pode ser 

transacionada, e como a obrigação é definida, em todos os seus contornos, pelo 

direito positivo, podemos entende-la também, como patrimonial disponível.385 

 

Nessa linha, é o entendimento de Hugo de Brito Machado: 

 

Para aceitarmos a transação no Direito Tributário, realmente, basta entendermos que 

o tributo, como os bens públicos em geral, é patrimônio do Estado. Indisponível na 

atividade administrativa, no sentido de que na prática ordinária dos atos 

administrativos a autoridade dele não dispõe. Disponível, porém, para o Estado, no 

sentido de que este, titular do patrimônio, dele pode dispor, desde que atuando pelos 

meios adequados para a proteção do interesse público, vale dizer, atuando pela via 

legislativa, e para a realização dos fins públicos. 

Em algumas situações é mais convincente para o interesse público transigir e 

extinguir o litígio, do que levar este até a última instancia, com a possibilidade de 

restar a Fazenda Pública afinal vencida. Daí a possibilidade de transação. Em casos 

estabelecidos na lei, naturalmente, e realizada pela autoridade qual a lei atribuiu 

especial competência para esse fim.386 

 

Nessa ótica, vislumbramos como constitucional um projeto de lei que verse sobre a 

transação tributária principalmente no que toca a juros e multa, sem reduzir, por exemplo, o 

montante principal do crédito tributário, e respeitada a impossibilidade de transação em 

créditos como das multas de natureza penal ou de créditos oriundos do FGTS. 

 

                                                 

384 TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas alternativas para 

resolução de conflitos entre administração e contribuintes – simplificação e eficiência administrativa. Op. cit., 

p.114. 
385 DACOMO, Natalia de Nardi. Direito tributário participativo: transação e arbitragem administrativas da 

obrigação tributária. São Paulo: Quartir Latin, 2009, p.162-163. 
386 MACHADO, Hugo de brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In: GUIMARAES, Vasco Branco; 

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e Arbitragem no Âmbito Tributário: 

Homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.115. 
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Enfim, é permitido então que a lei qualifique, dentro dos limites constitucionais e 

albergando o interesse público, quais os critérios mais favoráveis para resolução de conflitos 

envolvendo a obrigação tributária, pautando-se pelos princípios da praticabilidade, eficiência 

e economicidade do sistema tributário.  

 

De mais a mais, como já defendeu Rui Duarte Morais, dependendo da regulação 

concreta, a transação tributária, não maculará a isonomia desde que tenha como referencial 

exatamente a capacidade contributiva individual387. 

 

Em arremate, há parte da doutrina388 que anseia que a permissão da transação possa 

ser prejudicial tendo em vista os elevados casos de corrupção no Brasil.  

 

Porém, proibir a transação sob essa visão seria punir duas vezes a Administração e os 

cidadãos, justamente pela impossibilidade de evoluir, como fundamentou Hugo de Brito 

Machado389, eis que o risco da corrupção se encontra enraizado não apenas na transação, mas 

sim, em qualquer fórmula que aparente ser legalista.  

 

Dessa forma, data vênia, a melhor390  visão induz que o contribuinte ao assinar o 

acordo de transação, deve concordar com a publicação integral, sem ressalvas, dos seus 

termos concretizando o principio da publicidade, eficiência e controle da juridicidade. 

 

Assim, com a regulamentação da transação, haverá um aperfeiçoamento do sistema de 

resolução de conflitos, mudando o paradigma para um modelo democrático e participativo de 

discricionariedade, fixando-se no controle de resultados e não de procedimentos391. 

 

4.4 ARBITRAGEM. 

 

A arbitragem como solução de controvérsias tributária vem ganhando panorama 

                                                 

387 MORAIS, Rui Duarte. A Execução Fiscal. Coimbra: Almedina, 2006, p.48 
388 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Op. Cit. p. 187. 
389 MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. Op. Cit., p. 126-127. 
390 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.643. 
391 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Op. Cit., 

p. 140. 



 151 

crescente no organograma internacional392, se tornando prática comum “na Alemanha, nos 

Estados Unidos da América, na Áustria, na Holanda, no Canadá, no Japão, no México, na 

França e no Reino Unido”393, e especialmente em Portugal. 

 

Segundo Lídia Maria Ribas, esse método para resolução de conflitos, representa 

resultados satisfatórios no sentido de combater a morosidade dos sistemas tradicionais 

(judiciais). Dessa forma, a autora aponta as principais razões, seja pela “natureza, 

credibilidade, transparência e eficiência”, seja por não representar uma ofensa “a 

indisponibilidade dos créditos tributários”394. 

 

Entretanto, adiante-se que a arbitragem em matéria tributária não é positivada no 

cenário jurídico brasileiro. Contudo, pende desde o projeto de Lei nº 2412/2007 e a Lei nº 

5082/2009, regulamentação do instituto da arbitragem em matéria tributária no Brasil. 

 

Lado outro, é importante ressaltar que juntamente com os Projetos de Lei ns. 

5.080/2009 e 5.081/2009, todos os projetos de lei encontram-se inertes desde 29 de setembro 

de 2009395. De mais a mais, também há o projeto de lei complementar n. 469/2009396 que 

altera o Código Tributário Nacional para prevê o laudo arbitral como possibilidade de 

extinguir o crédito tributário, ainda sem andamento relevante. 

 

Doutra banda, nossa análise se limitará quanto à possibilidade material da utilização 

da arbitragem nos julgamentos da seara tributária. 

 

Isto porque, atualmente a arbitragem tem natureza residual no Brasil, porém oferece 

vantagens satisfatórias, principalmente no que tange à celeridade dos julgamentos e na 

especialização dos árbitros397. 

 

                                                 

392 ESCOBAR, Marcelo. Arbitragem Tributária no Brasil. São Paulo: Almedina, 2017. p. 209. 
393 RIBAS, Lídia Maria. Arbitragem fiscal no ambiente do CAAD: Uma proposta para 

o Brasil. Revista de Arbitragem Tributária. n. 3. Portugal: CAAD, jun., 2015. p. 33. 
394 Ubid., p.33. 
395 BRASIL, Projeto de Lei nº 5082/2009, de 20 de abril de 2009. Dispõe sobre arbitragem tributária, nas 

hipóteses que especifica, altera a legislação tributária e dá outras providências. Disponível em:  

 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431269, acesso em 20 de fev. 2019 
396 BRASIL. Projeto de Lei Complementar 469/2009. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431262, acesso em 22 de fev. 2019. 
397 MELO FILHO, João Aurino de Melo. Op. Cit. p.645. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431269
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431262
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Lado outro, é importante frisar que é plenamente cabível que a Administração Pública 

se utilize da arbitragem para solucionar os conflitos que envolvam a Fazenda Pública, de 

modo expresso, assim, há previsão no art. 1 da Lei nº 9.307/96: “§1 º A administração pública 

direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis”.   

 

Frise-se, que embora haja certa resistência na doutrina e no Legislativo envolvendo a 

abordagem da arbitragem no Direito Tributário, nos países estrangeiros, a arbitragem é 

plenamente positivada e utilizada, citando por exemplo, o direito americano em que a Tax 

Court Rule n º 124, de 1990, permitiu que a Fazenda entrasse em acordo com o contribuinte 

facultando a nomeação de diversos árbitros para dirimir questões de fato em direito 

tributário398, bem como no Direito Português399. 

 

Nesse caso, veja que ao optar pela arbitragem a Administração apenas está 

renunciando a jurisdição estatal com base em permissivo legal, o que não significa 

transacionar, sendo institutos distintos: 

 

Diante das reflexões acima, conclui-se pela arbitralidade das controvérsias 

tributárias na medida em que os requisitos legais de disponibilidade e 

patrimonialidade se encontram presentes e, outrossim, as nuances da controvérsia 

tributária não afastam a solução privada do conflito na medida em que (i) objetiva e 

subjetivamente há viabilidade de solução arbitral do conflito, mormente diante do 

inequívoco caráter patrimonial do objeto da relação jurídico tributária; (ii) ao optar 

por tal solução o fisco não estará renunciando ao crédito tributário, mas apenas 

submetendo a controvérsia a solução privada em detrimento da solução judicial 

estatal; (iii) a legalidade estrita trará os limites e situações às quais a solução arbitral 

poderá aplicar-se, sendo certo que há aspectos a serem tratados por legislação 

complementar sob pena de prejuízo da efetividade do procedimento; (iv) o fato de os 

sujeitos envolvidos na relação jurídica tributária não ali estarem exclusivamente em 

decorrência de sua vontade não afasta a necessária manifestação da autonomia da 

vontade para submissão da solução arbitral; e ademais, (v) mesmo em se tratando de 

causa tributária, vislumbra-se possibilidade de o fisco renunciar à jurisdição 

estatal400. 

 

                                                 

398 NUNES, Sônia de Almeida Freitas Portella. Apontamentos sobre arbitralidade de litígios da administração 

pública no Brasil e contraponto com os Estados Unidos da América. In: 2ª Curso de Introdução ao Direito 

Americano: Fundamentals of US Law Course, Vol.2, n.16 Brasília: Publicações da Escola da AGU, abr. 2012, 

p.279. 
399 PISCITELLI, Tatiana. MASCITTO, Andréa. FARICELLI DE MENDONÇA, Priscila. Arbitragem Tributária 

– desafios institucionais brasileiros e a experiência portuguesa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
400 MENDONÇA, Priscila Faricelli de.  Arbitragem e transações tributárias. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 

104-105. 
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Aliás, insta mencionar também uma observação feita quanto à transação: a arbitragem 

não pode ser o meio principal de resolução de conflitos, deve ser residual em que se compense 

as vantagens oferecidas: celeridade e análise técnica mais aprofundada, de modo que não se 

vise substituir a seara judicial e administrativa de resolução de conflitos, sendo portanto um 

caminho complementar401. 

 

Assim, o que se busca é a utilização da arbitragem na seara tributária, de maneira que 

sua aplicabilidade seja limitada às questões fáticas, até porque a arbitragem não impactará 

sensivelmente no número total de processos tributários402, em que pese tenha trâmite bem 

mais rápido e influência qualitativa nos processos mais complexos. 

 

Cita-se, por exemplo, a utilização do instrumento em Portugal, em que antes havia 

certo embate pelos juristas, porém após a sua inovação foi demonstrada sua eficiência de 

modo que as decisões passaram a serem rápidas e qualitativas403. Em Portugal, por exemplo, 

as demandas que são levadas à câmara de arbitragem são resolvidas no prazo médio de 4 

meses404. 

 

Outrossim, no aspecto brasileiro, é fundamental versar que a eventual norma 

reguladora da arbitragem assegure a necessária independência e imparcialidade dos árbitros, 

para que possa desempenhar o papel de maneira isenta405. 

 

Faz-se mister ressaltar a impossibilidade de uso da equidade, eis que não seria 

compatível com a arbitragem em direito tributário, de modo que haja previsão apenas da 

arbitragem de direito: 

 

Tratar-se-ia de uma arbitragem de direito, objetiva e restrita a certos pontos de 

                                                 

401 PITISCELLI, Tatiana. Mediação e Arbitragem no Direito Tributário.2018. (02h13m). Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=z7kKd7FnTLI>, acesso em 22 fev. 2019. 
402 SOUSA, Jorge Manuel Lopes de. Algumas notas sobre o regime da arbitragem tributária. In: FONSECA, 

Isabel Celeste M. [Coord.]. A arbitragem administrativa e tributária: problemas e desafios. Coimbra: Almedina, 

2011, p.119. 
403 VILLA-LOBOS, Nuno; VIEIRA, Mónica Brito. Guia da arbitragem tributário: comentário ao regime de 

arbitragem tributária. Coimbra: Almedina, 2013, p.11. 
404 Desafios da arbitragem tributária no Brasil. Disponível em: https://www.valor.com.br/legislacao/fio-da-

meada/5128282/desafios-da-arbitragem-tributaria-no-brasil, acesso em 20 de fev. 2019. 
405 CATARINO, João Ricardo; FILIPPO, Luciano Gomes. Ainda a propósito da arbitragem no direito tributário. 

Um estudo de direito comparado sobre sua admissibilidade e limites em Portugal e no brasil. Disponível em: 

http://aqlfadvogados.com.br/docs/ainda_a_proposito_da_arbitragem_no_direito_tributario.pdf.>, acessado em 20 

de fev. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=z7kKd7FnTLI
https://www.valor.com.br/legislacao/fio-da-meada/5128282/desafios-da-arbitragem-tributaria-no-brasil
https://www.valor.com.br/legislacao/fio-da-meada/5128282/desafios-da-arbitragem-tributaria-no-brasil
http://aqlfadvogados.com.br/docs/ainda_a_proposito_da_arbitragem_no_direito_tributario.pdf
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aplicação da lei ao caso concreto, afastando assim a possibilidade de se utilizar a 

arbitragem de equidade. Esta última não é recomendada a casos de direito público, 

pois levaria a uma aplicação pouco rigorosa e igualitária das normas, assim, como à 

contemplação das circunstâncias subjetivas indicadas pelas partes406 

 

Além disso, menciona-se que seja aplicada à arbitragem tributária apenas para 

questões de fato, sendo mencionado por Oswaldo Othon de Pontes Saraiva como “questão de 

fato de evidente indeterminação, verificada nos casos em que alcançadas ou sobre os 

procedimentos exigidos, e requeiram conhecimentos técnicos especializados para sua 

compreensão”407. 

 

Tal limitação se dá pela razão inclusive, de que existe também notória especialidade 

nos agentes administrativos, como os procuradores e auditores fiscais, além da necessidade de 

soluções padronizadas para as questões de direito, o que a arbitragem não pode albergar. 

 

Nessa linha, Heleno Taveira Torres também defende que a arbitragem seria aplicada 

apenas para questões de fato 408 , mantendo as questões jurídicas de direito 

(constitucionalidade, controle de legalidade) no aspecto do contencioso habitual. De outro 

lado, ainda que se aplica apenas às questões de fato, haverá impacto significativo: 

 

Em nosso entender, todas as matérias próprias de inversão do ônus da prova, por 

presunções e similares, garantem um espaço de disponibilidade, relativamente aos 

direitos patrimoniais envolvidos. É o que se vê nos casos de incidências com bases 

presumidas, dependentes de arbitramento ou de qualquer outra espécie de critério 

determinado, como “preço de mercado”, “valor venal”, “valor da terra nua”, pautas 

de valores, definição de preços de transferência, definição de mercadorias, como a 

qualificação de produtos, numa tabela ordenada segundo a seletividade e 

essencialidade, custos e valor de bens intangíveis, hipóteses de cabimento de 

analogia e equidade etc.409 

 

Dessa forma, seria viável a utilização da arbitragem para a delimitação de bases de 

cálculos presumidas, conceitos jurídicos indeterminados, preços de mercados, pauta de 

                                                 

406 MORAIS, Carlos Yuri Araújo. Transação e arbitragem em matéria tributária: a experiência estrangeira e 

sua aplicabilidade ao direito brasileiro: GUIMARAES, Vasco Branco (Orgs.). Transação e arbitragem no 

âmbito tributário: Homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008., p.492) 
407  SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. A transação e a arbitragem no direito constitucional-

tributário brasileiro. P.43. SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARAES, Vasco Branco (Orgs.). 

Transação e arbitragem no âmbito tributário: Homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo 

Horizonte: Fórum, 2008, p. 45. 
408 PORTUGAL. Revista de Arbitragem Tributária n. 1. Lisboa: CAAD, 2014. 
409 TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas alternativas para 

resolução de conflitos entre administração e contribuintes – simplificação e eficiência administrativa. Op. Cit., 

p.122. 
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valores, definição de essencialidade do produto, bem como outras matérias que exijam uma 

complexidade técnica relevante no que tange à matéria fática e probatória. 

 

Entretanto, data vênia, o entendimento da doutrina de Heleno Torres, entendemos que 

a controvérsia sobre questão de fato e questão de direito seria insuficiente para delimitar o que 

seria objeto da arbitragem em matéria tributária. 

 

Isto porque, sustentar essa cisão seria ignorar que toda questão jurídica compreende, 

necessariamente, questão de fato e de direito que se entrelaçam em um todo. Portanto, seria 

inimaginável a pretendida dissensão, de maneira que haveria grandes discussões para separar 

temas puramente de fato, ou de direito. 

 

Dessa forma, entendemos mais prudente que seja delimitado um rol em quais 

hipóteses seria cabível a arbitragem em direito tributário, de modo a existir uma lista taxativa 

para que não surjam dúvidas a respeito da controversa divisão entre matéria de fato, e de 

direito. 

 

Sob esse prisma, concordamos com João Aurino, quanto à possibilidade do 

aperfeiçoamento da arbitragem no direito tributário, da maneira facultativo pelo contribuinte, 

com o advento de uma lei complementar federal modificando o código tributário nacional,  

restrita às questões de fato com um rol taxativo, e em demandas que haja vantagens também 

para o Poder Público e contribuinte quanto à celeridade e expertise da seara arbitral. 

 

4.5 RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O presente tópico tem por finalidade provocar uma atuação proativa da Procuradorias 

nos âmbitos da União, Estadual e Municipal. Dessa forma, não se pretende discutir a presente 

justiça do julgamento da prescrição intercorrente, que, atualmente, está em andamento no 

Superior Tribunal de Justiça, mas, apontar que haja um acolhimento e obediência aos limites 

do precedente, após o trânsito em julgado, em sede administrativa e judicial. 

 

Pode-se conceituar que a prescrição intercorrente é instituto criado originalmente pela 
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doutrina e acolhido pela jurisprudência410 sendo, posteriormente, positivado em lei no §4 do 

art. 40 da LEF, cuidando-se, em suma, da contagem do prazo da prescrição no curso do 

processo de execução fiscal. 

 

Dessa forma, apenas quando interrompida a prescrição ordinária (hoje, pelo despacho 

do juiz que retroage à data da citação) é que passa a fluir, no curso do processo executivo e 

diante da inércia411 da Fazenda Pública credora, a prescrição intercorrente, no mesmo prazo 

previsto em lei para a prescrição ordinária. 

 

Na definição de Eliana Calmon: 

 

...resultante de construção doutrinária e jurisprudencial para punir a negligencia do 

titular de direito e também para prestigiar o principio da segurança jurídica, que não 

se coaduna com a eternização de pendencia administrativas ou judiciais...412 

 

Reconhece-se a relevância do tema enquanto instituto destinado a impedir a 

eternização dos conflitos, servindo de relevante instrumento de segurança jurídica e, 

inclusive, importante do ponto de vista da racionalidade e economicidade para o Estado, eis 

que demandas eternas destinadas ao fracasso apenas importariam em custos desnecessários, 

porquanto a recuperabilidade do crédito é inversamente proporcional ao decurso do tempo. 

 

Em outras palavras, a razão prática para a criação do instituto está em evitar 

suspensão sem fim do processo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, 

com fundamento no princípio da segurança jurídica. 

 

Delimita-se que, na medida em que não há mais atos úteis no sentido da localização de 

bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso e virtualmente 

impossibilitado de alcançar o seu escopo, qual seja, a satisfação da execução. 

 

Além disso, impende ressaltar a perspectiva prática, uma vez que segundo o “Relatório 

Justiça em Números 2017” divulgado pelo CNJ há mais de 30 (trinta) milhões de processos 

                                                 

410  PAULSEN, Leandro, Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina e da 

Jurisprudência, 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, p.231. 
411 BECHO, Renato Lopes. A prescrição intercorrente nos Executivos Fiscais e a Lei 11.051. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 125, 2006, p. 52. 
412STJ. 2ª Turma. REsp 1.128.099/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, 17/11/2009. 
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de execução fiscal tramitando no Poder Judiciário413. 

 

Nesse sentido, o tema tem previsão no art. 40 da lei 6.830/1980: 

 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, 

não correrá o prazo de prescrição. 

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante 

judicial da Fazenda Pública. 

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 

ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. 

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

 

Além disso, a súmula 314 do STJ trata sobre o reconhecimento do prazo de prescrição 

intercorrente414: 

 

 Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 

um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente. 

 

Desse modo, extraem-se os dois requisitos gerais para a incidência da prescrição 

intercorrente: a) fluência do prazo prescricional no curso do processo executivo após 

interrompida a prescrição ordinária; b) a inércia censurável da Fazenda Pública quanto à 

adoção de medidas efetivas à localização do devedor ou à localização de bens penhoráveis 

(condições alternativas); 

 

Assim, não havendo a citação de qualquer devedor (o que seria apenas marco 

interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no 

art. 40 da Lei n. 6.830/80 e o respectivo prazo prescricional (variará de acordo com a natureza 

                                                 

413 CNJ. Justiça em Números 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2017, pág 113. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf, 

acesso em 22 de fev. 2019. 
414 Cumpre observar que existe uma discussão sobre a constitucionalidade do § 4º do art. 40 da LEF. Parte da 

doutrina entende que ele versou prescrição de crédito tributário e que isso somente poderia ser regulamentado 

por meio de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “b”, da CF/88. Inclusive, esse tema será definido 

quando o STF julgar o RE 636562/SC, em que já foi admitida a repercussão geral do tema. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf


 158 

do crédito exequendo) ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal415. 

 

De forma bastante direta, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em sede de recurso 

repetitivo, teses impactantes: 

 

1ª Tese: 

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente 

na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou 

da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo 

dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução. 

2ª Tese: 

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do 

crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na 

distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o  

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 

3ª Tese: 

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a 

interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero 

peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos 

financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição 

aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, 

ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) 

os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados 

os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, 

retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência 

frutífera416. 

 

Quanto à importância desse precedente, estima-se que cerca de 20 (vinte) milhões417 

de processos serão impactados por esse julgamento. 

 

Dessa forma, traduza-se em poucas palavras o que foi decidido: de início, a fluência 

do prazo de suspensão de 1 (um) ano, bem como do início da contagem da prescrição 

intercorrente terá contagem de forma automática, isto é, não há necessidade de mera petição 

da Fazenda, nem sequer despacho judicial para o início da contagem. 

 

                                                 

415 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 869. 
416 STJ. 1ª Seção. Recurso Repetitivo 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/09/2018. 
4171ª Seção do STJ define contagem da prescrição intercorrente. Disponível em: https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/stj-define-contagem-prescricao-12092018, acesso em 22 de fev. 2019. 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-define-contagem-prescricao-12092018
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-define-contagem-prescricao-12092018
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Para a corrente majoritária que encampou a tese do Min. Mauro Campbell, nem o Juiz 

e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os “senhores” do termo inicial do prazo para a 

contagem do prazo de 1 ano de suspensão e da prescrição intercorrente, sendo tal incumbência 

prevista exclusivamente na lei.  Assim, não cabe ao juiz ou à Procuradoria fazendária a 

escolha do melhor momento para o seu início.  

 

Logo, quando constatada a ausência de bens pelo oficial de justiça e/ou a ausência de 

citação do devedor, após intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo, na forma do art. 40, 

caput, da LEF.  

 

Assim, desde o momento em que ocorreu uma das circunstâncias objetivas (ausência 

de localização do devedor ou de bens), seria ali o marco inicial para a contagem da suspensão 

e consequente prazo prescricional. 

 

Nesse sentido, é o posicionamento da doutrina: 

 

A maior parte da doutrina parece confundir o conteúdo da decisão com a sua eficácia 

temporal: conforme vimos no capítulo sobre teoria da ação, é possível que uma 

decisão constitutiva produza efeitos retroativos, não sendo a limitação temporal da 

eficácia da decisão um dado essencial para distingui-la da decisão declaratória.  A 

decisão que suspende o processo é constitutiva, pois paralisa a atividade processual, 

ainda que se dê a essa decisão, como corretamente se costuma dar, uma eficácia 

retroativa até a data da ocorrência do fato jurídico que ensejou a suspensão.  Pontes 

de Miranda entende que, no caso de morte da parte, do representante ou do 

procurador, a suspensão ocorre "desde que o juiz a conheça, com prova", mas com 

eficácia retroativa.  A suspensão do processo é, ao lado da sua extinção sem 

resolução de mérito, manifestação daquilo que se convencionou chamar de crise do 

procedimento ou crise da instância, pois são situações em que o processo não atinge 

seu objetivo principal, que é a solução do seu objeto litigioso418. 

 

Em suma, o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Nessa ótica, 

a regra do impulso oficial não chega ao ponto de exigir que o Judiciário profira um despacho 

declarando expressamente que se está iniciando o prazo de suspensão ou o arquivamento dos 

autos, nem permite que o Judiciário ou a Fazenda Pública sejam os senhores do termo inicial 

do prazo prescricional, tendo em vista que a lei determinou circunstancias objetivas para o 

                                                 

418 Fredie Didier Jr.Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 19. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 830. 
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procedimento da prescrição intercorrente419.   

 

Ademais, ressalte outro ponto relevantíssimo discutido no precedente, somente a 

efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o 

mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. 

Explica-se: o mero pedido de desarquivamento ou vistas dos autos, ou qualquer 

diligência que não resulte na localização do devedor ou de bens de sua propriedade, não tem o 

condão de alterar o estado de inércia do processo de cobrança do crédito fazendário 

desarquivando os autos para prosseguimento da execução (art. 40 § 3º). 

 

Neste ponto, retoma-se o raciocínio, de observar que a ausência de inércia do 

exequente de que trata o art. 40, da LEF é uma ausência de inércia qualificada pela 

efetividade da providência solicitada na petição, como ressaltou o Ministro Relator.  

Logo, suponha que a Fazenda Pública de posse de um indicativo de endereço ou bem 

penhorável peticione em juízo requerendo a citação ou penhora consoante as informações 

dadas ao Poder Judiciário. Essa petição, por si só, não satisfaz ao requisito do art. 40, §3º, da 

LEF. Para todos os efeitos, o devedor ou os bens ainda não foram encontrados (trata-se de 

mera indicação). É preciso também que a providência requerida ao Poder Judiciário seja 

frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial).  

Quer dizer, intimada a Fazenda Nacional (art.40 § 1º) da não localização de bens ou do 

devedor, e ausente pedido de diligência útil e efetiva (efetivo sucesso da constrição 

patrimonial) o mero pedido de desarquivamento, vista ou ato análogo, não possui o condão de 

interromper ou obstaculizar o curso do lapso prescricional. 

 

Em outras palavras, qualquer diligência420 que não resulte na efetiva localização do 

devedor ou de bens de sua propriedade, não tem a qualidade de alterar o estado de inércia do 

processo de cobrança do crédito fazendário. 

                                                 

419 STJ. 1ª Seção. Recurso Repetitivo 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/09/2018. 
420 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no 

art. 40, da LEF. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/63d5fb54a858dd033fe90e6e4a74b0f0>. 

Acesso em 25 de fev. 2019. 



 161 

 

Diante dessa perspectiva, imputa ressaltar como um método adequado de resolução de 

conflitos tributários que a própria Administração Pública, reconhecendo a força persuasiva e 

vinculante do precedente, realize mutirões421 e reconheça de ofício os créditos que foram 

atingidos pela prescrição. 

 

Nessa linha, a adoção do termo inicial (a partir da ciência da não localização de bens 

ou do devedor, independentemente de despacho), a contagem automática entre o período de 

suspensão e o lapso da prescrição intercorrente, bem como, a necessidade da prática de atos 

frutíferos e úteis de localização do devedor e dos seus bens, inovaram substancialmente o 

entendimento do instituto da prescrição intercorrente na execução fiscal. 

 

Ademais, saliente-se que não houve a modulação dos efeitos no julgamento do 

acórdão, mas, em que pese não tenha existido o trânsito em julgado, no âmbito da União, o 

julgado já permite que a PGFN reconheça a prescrição intercorrente de ofício, havendo o 

reconhecimento da procedência do pedido, ou a não interposição e desistência de recursos 

etc., nos termos do art. 2º,  inc. V, § 3º, da Portaria PGFN Nº 502/2016: 

 

Art. 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo precedente, fica dispensada a 

apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de 

recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nas seguintes 

hipóteses: 

V - tema definido em sentido desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo 

Tribunal federal - STF, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ou pelo Tribunal 

Superior do Trabalho – TST, em sede de julgamento de casos repetitivos, inclusive o 

previsto no art. 896-C do Decreto-Lei n° 5.542/1943; 

§ 3º Na hipótese prevista no inciso V, a autorização mencionada no caput será 

aplicável a partir da orientação da CRJ, ou, conforme o caso, da Coordenação de 

Atuação Judicial perante o STF – CASTF ou da Coordenação de Atuação Judicial 

perante os Tribunais Superiores – CASTJ, que deverá ser expedida tão logo 

finalizado o julgamento, ressalvada a desistência dos recursos já interpostos, que 

somente deverá ocorrer após a inclusão do tema em lista, conforme parágrafo 

subsequente422. 

 

Assim, seria louvável, dentro dos limites de cada Procuradoria a realização de 

                                                 

421Ideia já defendida desde 2014 por: BECHO, Renato Lopes. Desjudicialização da execução fiscal só mudará o 

tipo de processo. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2014-nov-09/renato-becho-desjudicializacao-

execucao-fiscal-muda-acao >, acesso em 20 de fev. 2019. 
422  PORTARIA Nº 502, DE 12 DE MAIO DE 2016. Disponível em: 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/Portaria%20502%20-%20texto%20compilado.pdf 

acesso em 22 de fev. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2014-nov-09/renato-becho-desjudicializacao-execucao-fiscal-muda-acao
https://www.conjur.com.br/2014-nov-09/renato-becho-desjudicializacao-execucao-fiscal-muda-acao
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/Portaria%20502%20-%20texto%20compilado.pdf
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mutirões, a nível local, estadual ou regional, para reconhecimento de prescrição intercorrente 

ou desistência de recursos, isto porque, impactaria de sobremaneira no quantitativo de 

processos pendentes do Poder Judiciário, estimularia a prática da boa-fé processual de cultura 

de respeito aos precedentes causando segurança jurídica, bem como, seria uma medida 

adequada e útil para a redução da litigiosidade nas demandas tributárias. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O tema dos vícios na cobrança do crédito público ainda é incipiente na doutrina 

brasileira, a qual tem por objeto uma lei de execução fiscal criada em 1980, mas com poucas 

modificações relevantes. 

Nada obstante, por revestir a qualidade de uma forma de cobrança especial dos 

créditos públicos, que pretende, em tese, prestigiar a celeridade e eficiência, concebe uma 

falsa percepção de privilégio que, na verdade, não destoa qualitativamente da execução 

comum. 

Com efeito, a morosidade e o excessivo número de processos que colapsaram nosso 

sistema trouxeram à tona a verdade de que as execuções fiscais correspondem a quase 38% de 

todo o acervo judicial. Atrelado a essa dura realidade, também sobreveio a constatação da 

ineficácia da medida judicial da execução fiscal, eis que apenas a ínfima parte dela atinge seu 

objetivo, a satisfação do crédito público. 

Ademais, percebeu-se que a existência de meios sobrepostos e desorganizados do 

direito de defesa inquinam a eficiência do andamento das execuções fiscais. No âmbito social, 

nota-se que o dever fundamental de pagar tributos é desmoralizado veemente em face do 

excesso de parcelamentos especiais concedidos, que sequer, consideram a capacidade 

contributiva do cidadão, maculando diretamente o princípio da isonomia. Quanto aos meios 

de defesa, nota-se que a desorganização e ampla via de instrumentos a serem utilizados, 

prejudica a racionalidade e eficiência da lide.  

Ademais, aponta-se para uma necessária modificação do marco temporal da presunção 

de fraude à execução fiscal tributária prevista no art. 185 do CTN, que apenas se dá com a 

inscrição em dívida ativa, fato que ocasiona prejuízo a terceiros de boa-fé e permite um 

grande lapso temporal após a consciência do acontecimento do fato gerador para o 

cometimento de atos ilícitos. 

Apesar da situação narrada, em que pese haja, em sede de processo administrativo 

tributário, grande eficiência quanto a prolação de decisões administrativas irreformáveis e que 

extinguem o crédito tributário, quando há discussão judicial do mesmo tema que foi objeto de 

processo administrativo tributário, o sistema não garante uma unidade completa entre as duas 

esferas, de modo que há repetição de atos já produzidos, não havendo uma perfeita harmonia 

e cooperação efetiva entre o processo administrativo e judicial. Por outro lado, enxergamos 

que o processo administrativo merece uma valorização no sistema atual, seja pela maior 
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celeridade e menor custo, seja pela necessária diminuição da utilização única da via judicial. 

Certo que, o processo administrativo ainda não garante amplamente a publicidade e 

isonomia decisória, sendo necessários aperfeiçoamentos que garantam os direitos 

fundamentais nessa esfera, entendemos plausível que as lides tributárias antes da discussão 

judicial, sejam veiculadas previamente na esfera administrativa, visando conceder a 

interpretação adequada ao interesse de agir, igualmente, como o fez o Supremo Tribunal 

Federal nas lides previdenciárias, sendo suficiente que haja um acréscimo nos requisitos da 

petição inicial para as lides tributárias no Código de Processo Civil ou, apenas um giro 

epistemológico similar na compreensão do instituto “interesse de agir”.. 

É dizer, consideramos que o sistema posto exige um esforço hercúleo ao Poder 

Judiciário com papel central na prática de atos de mero procedimento na execução fiscal que 

acarretam o inchaço e a morosidade desse poder.  

Logo, em que pese não seja a solução definitiva de todos os conflitos na esfera 

tributária, concluímos pela necessidade de evolução na resolução de litígios tributários com a 

modificação do paradigma de cobrança que ocorreu na maioria dos países estrangeiros: o 

novo sistema de cobrança deve-se concentrar e prestigiar a esfera administrativa, com a 

prática de atos de execução/procedimento da obrigação tributária pelo Poder Executivo, como 

por exemplo a realização de citação, mantendo no Judiciário a competência especial e residual 

para resolução definitivas das lides, quando apenas houver pretensão resistida. 

Nesse prisma, enxergamos que o primeiro pilar da desjudicialização da cobrança da 

execução fiscal, aponta pela necessidade de ampliação dos poderes da Administração Pública 

no procedimento da cobrança, ao mesmo tempo que garante os princípios democráticos ao 

cidadão, reestruturando a relação entre Poder Executivo e Judiciário para combater a 

ineficiência da “Crise da Justiça”. Nessa linha, reiteramos a possibilidade de uma maior 

unificação e cooperação entre o processo administrativo e o judicial, para que não haja um 

vácuo entre os sistemas de resolução de conflitos, considerando, portanto plausível a inversão 

do ônus da prova quando o objeto já tenha sido discutido na esfera administrativa. 

Ainda como consequência do fenômeno da desjudicializacão, como segundo pilar, há 

patente necessidade de democratização dos meios de resolução de conflitos tributários, 

permitindo maior participação ativa dos cidadãos com a utilização da transação e arbitragem.  

Nesse aspecto, concordamos que a transação tributária seria constitucional, desde que: 

(a) calcada na legalidade; (b) como medida excepcional de acordo com a capacidade 

contributiva; (c) dando-se ampla publicidade aos termos; (d) sendo possível quanto aos juros 

e multa, com exceções peculiares; (e) para matérias em que haja difícil delimitação de matéria 
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probatória. No que concerne à arbitragem, entendemos congruente sua instituição através de 

lei complementar, devendo-se observar um rol restrito e taxativo de hipóteses delineadas, 

sendo inconstitucional sua utilização para questões de direito. 

Ademais, enaltecemos o acolhimento de medidas como o protesto de dívida ativa, a 

indisponibilidade administrativa antes do ajuizamento da ação judicial, o ajuizamento seletivo 

de execuções fiscais e o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente pela Fazenda 

Pública, como iniciativas louváveis para a redução de litigiosidade e o aumento da eficiência 

na arrecadação fiscal. 

Em todo caso, há necessidade de modificação do paradigma atual de resolução de 

conflitos tributários: as bases de um sistema moderno são outros, não os referendados pelo 

nosso sistema que não agradam contribuintes nem a Administração Pública, necessitando com 

urgência de um sistema legislativo que permita o bom funcionamento das instituições e dos 

mecanismos de tributação, reduzindo e prevenindo a litigiosidade, bem como o contencioso 

generalizado, desafogando o judiciário e comprometido com os valores republicanos através 

de práticas já consolidadas em diversos países. 
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