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RESUMO 

 

 

O Poder Judiciário brasileiro tem recebido elevado número de ações de execução fiscal 

propostas por entes públicos, cenário que acaba sendo agravado por elevadas taxas de 

congestionamento processual. Nesse cenário surgem propostas visando amenizar o problema, 

dentre elas o modelo de execução fiscal administrativa já utilizado em outros países, a 

exemplo da Alemanha. Dentre os objetivos do trabalho restou proposta a verificação da 

condição atual das ações de execução fiscal em tramitação no Brasil, segundo dados 

publicados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem como o debate acerca da proposta 

de execução fiscal administrativa trazida pelo Projeto de Lei nº 2412/2007, inclusive diante 

do modelo administrativo já aplicado na República Federal da Alemanha. Foram ainda 

apresentados dados relacionados à taxa de efetividade das execuções fiscais propostas pelo 

Crea-PB nos últimos 5 anos. O texto está fundamentado em dados do relatório Justiça em 

Números 2019, produzido pelo CNJ, bem como trechos de julgamentos de tribunais 

superiores e referências de autores como Hartmut Maurer e Guilherme Peña de Moraes. 

Quanto à metodologia, buscou-se dar maior ênfase à abordagem qualitativa tomando por base 

majoritariamente a pesquisa bibliográfica e documental, fazendo uso ainda do método 

dedutivo. Em sede de conclusão, foi possível verificar que a modelo atual de execução fiscal a 

ser proposta perante o Poder Judiciário não constitui exigência absoluta do modelo de 

jurisdição, sendo viável a desjudicialização da execução fiscal mediante a aplicação do 

modelo administrativo de execução fiscal, sobretudo considerando que o a execução 

administrativa de contratos já vem sendo empregada no Brasil por meio do Decreto-Lei n° 

70/1966 e da Lei n° 9.514/1997. 

 

Palavras-chave: Execução fiscal; Ato Administrativo; Desjudicialização. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian Judiciary has received a high number of tax enforcement actions proposed by 

public entities, a scenario that ends up being aggravated by high rates of procedural 

congestion. In this scenario, proposals appear to alleviate the problem, among them the model 

of administrative tax enforcement already used in other countries, such as Germany. Among 

the objectives of the study, it was proposed to verify the current condition of tax enforcement 

actions in progress in Brazil, according to data published by the National Council of Justice - 

CNJ, as well as the debate about the proposal for administrative tax enforcement brought by 

Bill no. 2412/2007, including in view of the administrative model already applied in the 

Federal Republic of Germany. Data related to the effective rate of tax foreclosures proposed 

by Crea-PB in the last 5 years were also presented. The text is based on data from the Justice 

in Numbers 2019 report, produced by the CNJ, as well as excerpts from judgments from 

higher courts and references from authors such as Hartmut Maurer and Guilherme Peña de 

Moraes. As for the methodology, we sought to give greater emphasis to the qualitative 

approach, taking as a basis mostly bibliographic and documentary research, also using the 

deductive method. In conclusion, it was possible to verify that the current model of tax 

enforcement to be proposed before the Judiciary is not an absolute requirement of the 

jurisdiction model, being feasible to dejudicialize tax enforcement by applying the 

administrative tax enforcement model, especially considering that the administrative 

execution of contracts has already been employed in Brazil through Decree-Law nº 70/1966 

and Law nº 9.514 / 1997. 

 

Keywords: Fiscal execution; administrative act; dejudicialization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O modelo brasileiro utilizado para cobrança dos créditos devidos à Fazenda Pública 

decorre atualmente das regras previstas na Lei nº 6.830/19801, denominada como Lei de 

Execução Fiscal, a qual disciplina os procedimentos a serem adotados diante do Poder 

Judiciário para obtenção forçada da satisfação de créditos inscritos na dívida ativa da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que a Execução Fiscal pode ser considerada 

como sendo um procedimento de natureza especial no âmbito do Direito Processual Civil. 

É por meio desse procedimento especial a ser desenvolvido unicamente perante o 

Poder Judiciário que a Fazenda Pública poderá alcançar o patrimônio daqueles que lhe são 

devedores e assegurar a arrecadação de seus créditos possuidores de liquidez e certeza. 

Embora a Fazenda Pública possua rito processual específico a lhe assegurar maior 

celeridade nas ações de recuperação de créditos, o legislador infraconstitucional e a 

jurisprudência vêm assegurando a aplicação de medidas administrativas pensadas para serem 

igualmente céleres, a exemplo da inclusão do nome dos devedores no CADIN e do protesto 

em cartório das certidões de dívida ativa. 

 Ocorre que os levantamentos estatísticos realizados nos últimos anos pelo Conselho 

Nacional de Justiça tem revelado um baixo índice de efetividade na arrecadação tributária 

decorrente das execuções fiscais, o que acaba contribuindo para a imagem de descrédito do 

Poder Judiciário. 

 Nesse contexto é que o problema da pesquisa se apresenta como sendo a necessidade 

de esclarecer se o modelo de execução administrativa dos créditos devidos à Fazenda Pública 

                                                             
1 Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 
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pode vir a representar um meio capaz de aumentar a arrecadação tributária em face do atual 

modelo de execução fiscal. 

 Detentora de procedimento relativamente simples, a ação de execução fiscal não tem 

sido capaz de devolver à sociedade números que justifiquem a estrutura física e de pessoal 

despendida para a execução forçada dos créditos devidos à Fazenda Pública, motivo pelo qual 

têm sido aplicadas formas alternativas e até extrajudiciais, a exemplo do protesto, como forma 

de pressionar o devedor ao pagamento do débito fiscal. 

 Desde o início da vigência da Lei de Execução Fiscal há quase 40 anos foram 

instituídos novos mecanismos de auxílio a essa modalidade processual, o que teve por 

objetivo melhorar a eficiência da arrecadação tributária, embora o texto da referida lei tenha 

sofrido apenas pequenos ajustes com pouco efeito prático. Como medida mais recente pode 

ser citada a inclusão do nome de devedores tributários em cadastros restritivos de crédito, bem 

como a determinação judicial pela indisponibilidade de bens e direitos do devedor, por meio 

da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. 

Verdadeira alternativa ao modelo judicial atualmente existente no Brasil segundo a Lei 

nº 6.830/1980, já tramita no Congresso Nacional modelo de execução fiscal administrativa 

(Projeto de Lei nº 2412/2007), o qual busca desjudicializar a cobrança dos créditos devidos à 

Fazenda Pública, a exemplo do que já ocorre em outros países, ainda que em parte, a exemplo 

da Alemanha e dos Estados Unidos da América – EUA (administrative collection procedure). 

Assim, quanto ao objetivo geral da pesquisa, temos que o trabalho buscará verificar a 

condição atual das ações de execução fiscal em tramitação no Brasil, segundo dados 

publicados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Em termos mais específicos, serão 

analisadas ferramentas administrativas capazes de auxiliar na cobrança dos créditos devidos à 

Fazenda Pública, bem como a viabilidade de implantação da proposta de execução fiscal 
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administrativa trazida pelo Projeto de Lei nº 2412/2007, inclusive diante do modelo 

administrativo já aplicado na República Federal da Alemanha. 

Quanto à metodologia, temos que o presente trabalho promove uma pesquisa 

bibliográfica, qualitativa e documental, fazendo uso do método dedutivo. Assim, temos que 

durante o desenvolvimento do trabalho buscou-se dar maior ênfase à abordagem qualitativa 

tomando por base majoritariamente a realização de pesquisas bibliográficas, focando ainda 

em dados estatísticos publicados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
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1. CRISE DA EXECUÇÃO FISCAL DIANTE DA BAIXA EFETIVIDADE NA 

COBRANÇA DOS CRÉDITOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA  

 

 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS NORMAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO 

FISCAL NO BRASIL 

 

 

A simples existência da figura estatal invoca a necessidade do custeio de inúmeras 

estruturas e atividades relacionadas à prestação de serviços públicos e ao atendimento das 

necessidades da comunidade. É impossível ao Estado proporcionar aos membros da 

comunidade o estabelecimento do mínimo existencial sem que haja contribuições financeiras 

capazes de suportar o encargo. É nesse contexto que a instituição e cobrança de obrigações 

tributárias terminam por ser utilizadas como ferramentas de manutenção da atividade estatal. 

À parte das legislações de origem portuguesa, ainda vigentes desde a época do Brasil 

colônia e da época do Brasil império (Ordenações Filipinas), o presidente Getúlio Vargas 

editou o Decreto nº 960/38, o qual dispôs “sobre a cobrança judicial da dívida ativa da 

Fazenda Pública, em todo o território nacional”. 

O referido Decreto, datado de 17 de dezembro de 1938, previu diversas regras 

procedimentais para o ajuizamento das ações de execução relacionadas aos créditos inscritos 

em dívida ativa. Partindo das regras de competência e citação e chegando até os comandos 

relacionados à instrução processual e recursos, o Decreto já tratava de assegurar as 

prerrogativas da Fazenda Pública de forma a facilitar o encaminhamento de bens penhorados 

para hasta pública. 
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Em 1939 foi editado o Código de Processo Civil por meio do Decreto-Lei nº 1.608, o 

qual contemplou regras a serem utilizadas em execuções promovidas por meio da utilização 

de títulos executivos judiciais e extrajudiciais. A referida norma passou a exercer efeito 

integrativo nas execuções fiscais. 

Embora não tratasse de forma específica ou exaustiva sobre procedimentos voltados 

para cobrança de créditos da Fazenda Pública por meio de processos de execução fiscal, o 

Código Tributário Nacional publicado por meio da Lei nº 5.172/1966 tratou de prever regras 

relacionadas à ação de cobrança dos créditos devidos à Fazenda Pública (arts. 155 e 174), 

inclusive seu prazo de prescrição. 

Por fim, mais recentemente sobreveio a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, 

ainda em vigor, a qual “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

e dá outras providências”, substituindo assim de forma específica o Decreto nº 960/38 editado 

pelo Presidente Getúlio Vargas. 

Em comparação com o procedimento executivo previsto nos Códigos de Processo 

Civil revogados (Decreto-Lei nº 1.608/1939 e Lei nº 5.869/1973) ou mesmo na norma 

atualmente em vigor (Lei nº 13.105/2015), o procedimento previsto na Lei nº 6.830/1980 

possui um padrão de celeridade diferenciada, a exemplo do prazo de apenas 5 (cinco) dias 

para pagamento da dívida acrescida de juros, multas de mora e demais encargos previstos na 

Certidão de Dívida Ativa (art. 8º), embora a exiguidade dos prazos não signifique 

necessariamente eficiência na realização do crédito.  

Ademais, no decorrer da evolução normativa que cercou as ações de execução fiscal 

os benefícios usufruídos pela Fazenda Pública foram atenuados pela aplicação dos princípios 

constitucionais tributários, embora os entes públicos sempre tenham se aproveitado de 

prerrogativas como a do título extrajudicial detentor de presunção “juris tantum” e da 

aplicação do princípio da supremacia do interesse público. 
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1.2. MODELO NORMATIVO ATUAL DA EXECUÇÃO FISCAL NO BRASIL - LEI nº 

6.830/80 

 

 

O modelo de ação de execução fiscal previsto na Lei nº 6.830/1980 prevê mecanismos 

processuais unicamente voltados para a aplicação no âmbito da estrutura do Poder Judiciário, 

visando à cobrança forçada dos créditos devidos à Fazenda Pública da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios que estejam regularmente inscritos em dívida ativa. 

O mero inadimplemento dos créditos devidos à Fazenda Pública, ainda que constitua 

prática não voluntária, é capaz de deflagrar a inscrição da obrigação (tributária ou não) no 

cadastro da dívida ativa e consequentemente conduzir ao ajuizamento da ação de execução 

fiscal nos moldes firmados na Lei nº 6.830/1980. 

Quanto à execução fiscal e à aplicação subsidiária do CPC, a doutrina de PAULSEN 

(2019) explica que: 

 

A execução fiscal constitui instrumento para a obtenção forçada da satisfação do 

crédito. Ajuizada a ação pelo credor tributário, implica citação para pagamento, 

penhora e expropriação mediante leilão judicial, se necessário. (...) A ação de 

execução fiscal é a via processual adequada para o sujeito ativo da relação tributária, 

munido da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como título executivo extrajudicial, 

obter do sujeito passivo (contribuinte, substituto ou responsável tributário), a 

satisfação compulsória do seu crédito. (...) A execução fiscal é regrada pela Lei n. 
6.830/80, denominada Lei de Execução Fiscal (LEF), aplicando-se, ainda, 

subsidiariamente, o CPC, especialmente os dispositivos que regulam o processo de 

execução. 

 

 Acerca dos processos de execução fiscal, o atual Código de Processo Civil prescreve: 

 

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será 

proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.  

(...)  

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua 
residência ou no do lugar onde for encontrado. 

 

 A propositura da ação de execução fiscal não atende necessariamente a todas as 

conveniências da Fazenda Pública exequente, uma vez que precisa respeitar a competência 

mais apta a facilitar a defesa do réu executado, bem como o acesso facilitado do juízo 
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processante aos bens do executado. Assim, a Fazenda Pública precisa ajuizar a ação de 

execução fiscal no domicílio ou localidade ou onde o executado possa ser localizado ou 

possua a residência, sob pena de que a ação seja redirecionada a outro juízo. 

 Atualmente, o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional – PFN vem obedecendo a limites de viabilidade financeira, uma vez que os créditos 

executados de baixo valor são geralmente inferiores ao próprio custo operacional e de 

gerenciamento dos processos. Nesse sentido foi editada a Portaria nº 75/2012 do Ministério da 

Fazenda, a qual determina a não inscrição em Dívida Ativa da União de débitos iguais ou 

inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) e o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos iguais 

ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).2 

Em apertada síntese, uma vez que tenha sido exaurido o procedimento administrativo 

decorrente do lançamento tributário, o crédito tributário passa a ser considerado como 

exigível e uma vez que o crédito tributário tenha sido inscrito na dívida ativa tornar-se-á 

exequível, detendo assim presunção relativa de certeza e liquidez.  

Por se tratar de um processo de execução e não de mera cobrança, a ação de execução 

fiscal demanda a presença de um título executivo, requisito preenchido pela existência de uma 

certidão de dívida ativa, a qual se encontra legitimada como título executivo extrajudicial pela 

dicção do art. 784, inciso IX, do CPC/2015.3 

Assim, pode-se considerar que o procedimento previsto na Lei nº 6.830/1980 é 

relativamente simples, prezando pela celeridade do processo, mas ainda assim preservando o 

devido processo legal por meio das garantias ao contraditório e à ampla defesa. Acontece que 

                                                             
2 Art. 1º Determinar: I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a 

Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de 

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

20.000,00 (vinte mil reais). 
3 Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; 
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a relativa simplicidade do procedimento nem sempre significa celeridade de tramitação, tendo 

em vista a contínua dependência de fatores internos e externos para a efetivação da demanda. 

Por se tratar de rito processual de natureza especial, a disciplina de lei de execução 

fiscal não possui completude de regramento, o que demanda a aplicação eventual de norma 

processual geral, nesse caso do Código de Processo Civil. 

 

 

1.3. REFLEXOS DA PANDEMIA NO CENÁRIO DAS EXECUÇÕES FISCAIS 

 

 

O cenário da pandemia do novo coronavírus COVID-19 impactou fortemente diversos 

aspectos da vida cotidiana já nos primeiros meses de 2020, tendo sido aplicado ao longo de 

vários meses um conjunto de regras de isolamento social através de decretos estaduais e 

municipais, sendo que diversas restrições tem produzido efeitos negativos até o presente 

momento. 

Em razão da pandemia justificou-se a edição da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, a qual previu a adoção de diversas medidas preventivas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública (art. 3º), a exemplo do isolamento, da quarentena, do uso 

obrigatório de máscaras de proteção individual, da determinação de realização compulsória de 

exames médicos, testes laboratoriais e vacinação. 

O estado de calamidade pública em virtude da pandemia foi reconhecido oficialmente 

pelo nosso Congresso Nacional por meio da edição do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, norma temporária cujos efeitos serão aplicados até a data limite de 31 de 

dezembro de 2020 (art. 1º). 
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O estudo das normas legais editadas em razão do quadro de pandemia não permitiu 

identificar qualquer impacto normativo direto nas ações de execução fiscal, embora seja 

possível detectar impactos indiretos, a exemplo da suspensão de prazos processuais 

administrativos determinada pelo art. 6º-C4 da Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 

2020, a qual atualizou o texto da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A referida MP teve 

a sua vigência encerrada na data de 20 de julho de 2020. 

Embora a MP 928/2020 tenha perdido a sua vigência, é certo que ao longo de quatro 

meses (23 de março a 20 de julho) os processos administrativos relacionados à dívida ativa 

tributária dos entes públicos estiveram com seus prazos suspensos, o que certamente atrasou a 

propositura de inúmeras execuções fiscais, bem como a tramitação de defesas e recursos 

administrativos. 

No âmbito tributário é importante ainda mencionar a edição, pelo Ministério da 

Economia, da Resolução nº 152, de 18 de março de 2020, a qual tem por objetivo a 

prorrogação do “prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples 

Nacional”, não afetando diretamente a dinâmica das ações de natureza fiscal em curso. 

Assim, podemos considerar que não foi possível identificar através do presente estudo 

qualquer impacto normativo direto, nas ações de execução fiscal, que tenha sido provocado 

pela legislação federal editada em virtude da atual quadro de pandemia do novo coronavírus. 

Deve ser destacada ainda existência de regra relativa à prescrição e decadência 

envolvendo a edição da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, a qual tem por objetivo dispor 

“sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 

Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, sendo que o art. 3º da 

referida lei federal prevê que “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou 

suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 

                                                             
4 Art. 6º-C  Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, 
de 2020. 
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2020”, aplicando-se ainda o critério à figura da decadência, conforme dicção §2º do mesmo 

diploma legal. Com efeito, é importante ressaltar que o novo comando relativo à prescrição e 

decadência é aplicável somente às relações jurídicas de Direito Privado, não alcançando as 

ações relacionadas à execução fiscal. 

 

 

1.4. UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDIRETOS DE COBRANÇA 

 

 

O ajuizamento de execuções fiscais constitui o meio adequado previsto em lei para a 

cobrança dos créditos devidos à Fazenda Pública que estejam inscritos em dívida ativa, sejam 

de natureza tributária ou não.  

Atualmente a Fazenda Pública dispõe de meios legalmente previstos para a cobrança 

de seus créditos até no âmbito administrativo, a exemplo da inclusão do nome dos devedores 

no CADIN (administrativo) e do protesto de certidões de dívida ativa (administrativo). 

Contudo, mesmo aproveitando de condições benéficas no processamento das referidas 

medidas, a prática tributária tem mostrado a disposição da Fazenda Pública em impor travas 

e/ou obstáculos aos contribuintes como forma de cobrança indireta de tributos, a exemplo do 

bloqueio do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais ou ainda a retenção de mercadorias 

em postos fiscais ou portos diante da existência de débitos tributários em nome da empresa 

adquirente. Tal prática tem sido rechaçada desde muito tempo pela jurisprudência pátria, 

notadamente a do Supremo Tribunal Federal – STF (Súmulas nº 70, 323 e 547), a qual vem 

considerando como inconstitucional a imposição ao contribuinte de meios indiretos de 

cobrança por meio de leis estaduais. Foi nesse sentido que a Segunda Turma do STF se 

manifestou recentemente nos seguintes julgados: 
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Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPI. Registro 

especial de engarrafador. 4. Constitui meio indireto de cobrança de tributo, 

condenado pela jurisprudência desta Corte, a negativa de registro fiscal 

indispensável ao funcionamento do estabelecimento, fundamentada em débito de 

sócio com exigibilidade suspensa. 5. Desnecessidade de observância do art. 97 da 

Constituição Federal. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem 

majoração de honorários. 

(STF - RE 994586 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

30/08/2019, Processo Eletrônico DJe-193 Divulg 04-09-2019 Public 05-09-2019) 
 

Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Direito Tributário. 3. Acórdão 

recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. 4. Restrições ao exercício 

de atividade econômica ou profissional. Meio indireto de cobrança de tributos. 

Inconstitucionalidade. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

(STF - RE 893639 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

29/09/2017, Processo Eletrônico DJe-232 Divulg 09-10-2017 Public 10-10-2017) 

 

Em vista das prerrogativas e dos princípios aplicáveis à Administração Pública, a 

exemplo do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, seria 

compreensível a argumentação de que a promoção de restrições administrativas aos 

contribuintes, como forma de evitar a utilização do executivo fiscal judicial, constitui 

mecanismo que decorre do exercício do Poder de Polícia Administrativo.  

Ocorre que essa tese é igualmente rechaçada pela jurisprudência, uma vez que a 

imposição de tais medidas restritivas constituem sanções de natureza política (STF, RE nº 

565.048/RS, Rel. Min. Marco Aurélio), prática essa igualmente vedada por não respeitar os 

princípios da legalidade e do devido processo legal. 

Acerca das sanções de natureza política, NOGUEIRA (1995) esclarece que “sanções 

políticas são resquícios do ancien régime anterior à Revolução Francesa. Não têm cabimento 

dentro do atual Sistema Tributário Nacional.” 

À parte das sanções de natureza política, a execução fiscal no Brasil atualmente não 

comporta modelo de execução administrativa, devendo ainda ser realizada obedecendo 

inteiramente ao devido processo legal em juízo previsto nas diversas normas jurídicas, a 

exemplo da Lei nº 6.830/1980. 
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1.5. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

 

O devido processo legal como garantia constitucional encontra-se previsto atualmente 

no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988 mediante a previsão de que “LIV - 

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”. 

A título histórico, em caráter antecedente ao surgimento do formato atual da garantia 

do devido processo legal, nas sociedades clássicas de Grécia e Roma os soberanos detinham 

poder absoluto não passível de contestação pelos súditos, estando ausentes naquele período 

histórico quaisquer critérios de controle do poder dos reis e imperadores. Nesse contexto 

PERRINI (2012) ensina que, “a nenhum súdito era permitido rebelar-se contra as decisões 

emanadas do Soberano, inexistindo, por conseguinte, qualquer resquício de direito à 

liberdade e sujeição ao devido processo legal.” 

Atribuída originariamente à Magna Carta (1215) de João Sem Terra, mediante o uso 

da expressão law of the land, somente em 1354 é que teria surgido a expressão due process of 

law como elemento designador do devido processo legal. (NEVES, 2018) 

O movimento que conduziu a esse cenário decorreu justamente da oposição ao poder 

ilimitado do regime monárquico em um momento em que a elite dominante tinha a posse e a 

exploração da terra, restando ao povo a opressão e a arbitrariedade do soberano. 

A análise apressada do conteúdo do princípio do devido processo legal nos leva crer 

que ele esteja vinculado unicamente à ideia básica de obediência aos procedimentos 

legalmente previstos como forma de proteger a liberdade e o patrimônio dos indivíduos, 

corolário do modelo econômico capitalista, servindo assim como mecanismo de proteção a 

diversos direitos fundamentais de ordem material. Em sua obra processual trabalhista LEITE 
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(2017) chega até afirmar quanto a esse entendimento que “em sentido genérico, pois, o 

princípio do devido processo legal caracteriza-se pelo trinômio vida-liberdade-propriedade.” 

A utilização da garantia do devido processo legal para o fim de assegurar a 

regularização de procedimentos processuais é apontado ainda por MORAES (2018) nos 

seguintes termos:  

 

Sob um ângulo, o princípio do devido processo legal processual (procedural due 

process) é dotado de conteúdo formal, pois assegura a regularidade procedimental, 

cujos corolários são a demanda, defesa e igualdade entre as partes, de maneira que 

cada questão submetida à apreciação jurisdicional deve ser resolvida por meio de um 

encadeamento lógico de atos tendentes à consecução do provimento final (processo), 

próprio para o caso (devido) e previamente estipulado (legal), deflagrado pela ação 

exercida pelo demandante, contraposta à defesa oferecida pelo demandado, em 

igualdade de condições perante o órgão judicial competente. 

 

Atualmente, em uma análise um pouco mais aprofundada, é possível observar que a 

eficácia do princípio da garantia do devido processo legal demanda o envolvimento de 

diversas outras garantias correlatas, tornando assim o estudo do devido processo legal mais 

complexo do que parece inicialmente, o que termina por contemplar vasto conteúdo não 

apenas relacionado à noção da mera regularidade formal do processo, mas também incluindo 

outros conteúdos constitucionais relevantes para o processo a exemplo das análises relativas 

aos princípios do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88), do acesso à 

jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 e art. 3º do CPC/2015), da legalidade (art. 5º, 

inciso II, e art. 37, da CF/88) e ainda da própria competência. 

BARROSO (1993), ao tratar dos princípios gerais fundamentais decorrentes do 

ordenamento constitucional, indica que “figuram dentre os princípios gerais os que se 

seguem: a legalidade, a igualdade, a inafastabilidade do controle judicial e o devido processo 

legal”, os quais teriam ainda o objetivo de limitar o poder do Estado. 

Dentro desse contexto e acerca das relações mantidas entre as diversas garantias e 

princípios, SILVA (2001) expôs que: 
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o princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo 

com um enunciado que vem da Carta Magna inglesa (...). Combinado com o direito 

de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e o contraditório e a plenitude de defesa (art. 5º, 

LV), fecha-se o ciclo das garantias processuais. 

 

Assim, é possível perceber claramente a relação de grande proximidade mantida 

atualmente pela Constituição Federal de 1988 e variados institutos jurídicos que sustentam a 

dinâmica processual brasileira. 

Ainda a esse respeito, CÂMARA (2017) escreve: 

 

O processo civil brasileiro é construído a partir de um modelo estabelecido pela 

Constituição da República. É o chamado modelo constitucional de processo civil, 

expressão que designa o conjunto de princípios constitucionais destinados a 

disciplinar o processo civil (e não só o civil, mas todo e qualquer tipo de processo) 

que se desenvolve no Brasil. Começando pelo princípio que a Constituição da 

República chama de devido processo legal (mas que deveria ser chamado de devido 

processo constitucional), o modelo constitucional de processo é composto também 

pelos princípios da isonomia, do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição, do 

contraditório, da motivação das decisões judiciais e da duração razoável do 

processo. 

 

As palavras do doutrinador Alexandre Freitas Câmara destacam ainda a aplicação do 

princípio do devido processo legal não apenas quanto ao universo do processo civil, devendo 

assim o referido princípio ser aplicado a todo e qualquer tipo de processo (civil, penal, 

trabalhista etc), inclusive aos processos administrativos. 

Em verdade, a aplicação do princípio do devido processo legal aos processos 

administrativos ocorre ainda dentro da análise de legalidade que é feita comumente pelo 

Poder Judiciário em seu exercício de jurisdição. Ademais, é importante ressaltar ainda que a 

Súmula 473 do STF resguarda à Administração Pública (princípio da autotutela) a anulação 

de atos eivados de vícios que os tornem ilegais, o que certamente incluir o possível 

descumprimento do devido processo legal previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição 

Federal. 

Acerca da aplicação da garantia do devido processo aos processos administrativos, o 

voto do ministro Celso de Mello no âmbito do MS 27.422 AgR trouxe o seguinte 

entendimento: 
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(...) tenho para mim, na linha de decisões que proferi nesta Suprema Corte, que se 

impõe reconhecer, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, que 

ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o 

devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma 

relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo, de outro. 

Cumpre ter presente, bem por isso, na linha dessa orientação, que o Estado, em tema 

de restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão, não pode exercer a sua autoridade 

de maneira abusiva ou arbitrária (...). Isso significa, portanto, que assiste ao cidadão 

(e ao administrado), mesmo em procedimentos de índole administrativa, a 
prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República em seu art. 

5º, LV. O respeito efetivo à garantia constitucional do due process of law, ainda que 

se trate de procedimento administrativo (como o instaurado, no caso ora em exame, 

perante o E. Tribunal de Contas da União). 

 

Contudo, a análise doutrinária permite notar ainda não apenas a proximidade de 

diversas outras garantias constitucionais de ordem processual com a garantia expressa do 

devido processo legal, mas também uma verdadeira difusão de diversas outras garantias e 

princípios a partir do conteúdo interpretativo do princípio do devido processo legal, 

permitindo a este adquirir o perfil de verdadeiro sobreprincípio. 

Acerca da difusão de diversos direitos, princípios e garantias a partir do conteúdo do 

devido processo legal, LEITE (2017) afirma que: 

 

o princípio do devido processo legal é a base sobre a qual todos os outros princípios 

se sustentam, (...) Do princípio do devido processo legal extraem-se outros 

princípios, de ordem constitucional e infraconstitucional, tais como os princípios do 

juiz natural, do promotor natural, do duplo grau de jurisdição, da recorribilidade das 

decisões e da motivação das decisões judiciais, do contraditório e ampla defesa, o da 

duração razoável do processo etc. Como corolário, é factível dizer que o devido 

processo legal deve ser compreendido também como princípio do “devido processo 

justo”. 

 

A percepção de que diversos outros princípios e garantias decorrem do princípio do 

devido processo legal emerge justamente do fato de essas diversas garantias buscarem 

igualmente proteger valores relacionados ao trinômio vida-liberdade-propriedade, seja no 

âmbito processual ou ainda material. 

Com efeito, a ideia de “processo justo” aparece de forma semelhante no pensamento 

expresso na obra de MARINONI (2017) da seguinte forma: 

 

Somente é o “devido processo legal” o procedimento que obedece aos direitos 

fundamentais processuais insculpidas na Constituição, tais como o contraditório, a 
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imparcialidade do juiz, a publicidade e a motivação. A observância do “devido 

processo legal” – ou, mais propriamente, do direito ao “processo justo” – legitima o 

exercício da jurisdição e, de outro ângulo, constitui garantia das partes diante do 

poder estatal. 

 

A esse respeito, o entendimento acerca da ideia de processo justo parece estar 

relacionada ao princípio do devido processo legal na mesma proporção em que os demais 

princípios dele decorrem, o que possibilita concluir que somente com a aplicação desse 

conjunto de princípios e garantias (decorrente dos devido processo legal) é que seria possível 

se chegar a uma resultado verdadeiramente justo no âmbito do processo. 

Acerca dos modelos de devido processo legal aplicáveis aos processos administrativo 

e legislativo, MORAES (2018) afirma: 

 

O devido processo legal é consagrado como processual ou formal e substancial ou 

material. A regularidade procedimental é preservada pelo devido processo legal 

processual ou formal, dado que cada questão submetida à apreciação jurisdicional 
deve ser resolvida por meio de um encadeamento lógico de atos tendentes à 

consecução do provimento final (processo), próprio para a hipótese (devido) e 

previamente estipulado (legal). O exame do mérito das valorações legislativas, 

administrativas e judiciais é protegido pelo devido processo legal substancial ou 

material, eis que cada medida restritiva de direitos fundamentais deve revelar-se 

adequada, necessária e proporcional. 

 

Ainda para MORAES (2018), ao tratar do entendimento jurisprudencial predominante 

da Suprema Corte norte-americana, o autor afirma que “o devido processo legal, em vez de 

meramente proteger o modo do procedimento, foi feito para alcançar o conteúdo substantivo 

da legislação”. 

 

 

1.6. ESTATÍSTICAS RELACIONADAS À BAIXA EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE 

EXECUÇÃO FISCAL 

 

 

As procuradorias públicas responsáveis pela inscrição e execução da dívida ativa se 

veem já há algum tempo diante de um cenário preocupante. Ao mesmo tempo em que os 
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processos administrativos percorrem considerável lapso temporal até a sua conclusão, o que 

normalmente agrava a dificuldade para localização dos devedores na esfera judicial, o 

processo vem sendo marcado por elevados índices de congestionamento (próximo de 90%), o 

que reforça a ideia de grave ineficiência no meio executivo fiscal utilizado atualmente. Esse 

cenário aponta para uma grave dificuldade do Poder Judiciário para satisfazer os créditos 

devido à Fazenda Pública. Ao mesmo tempo, a quantidade de ações de execução fiscal em 

tramitação no país tem se mostrado um fardo oneroso para os cofres públicos em virtude dos 

elevados custos operacionais. 

Quanto à dinâmica de funcionamento do processo de execução fiscal, GOMES (2009) 

leciona: 

 

A execução fiscal no Brasil é um processo judicial que está regulado na Lei nº 

6.830, de 1980. Nos termos desta lei, todo processo, desde o seu início, com a 

citação do contribuinte, até a sua conclusão, com a arrematação dos bens e a 

satisfação do crédito, é judicial, ou seja, conduzido por um juiz. Tal sistemática, pela 

alta dose de formalidade de que reveste o processo judicial, apresenta-se como um 

sistema altamente moroso, caro e de baixa eficiência. 

 

A morosidade atribuída às ações de execução fiscal se deve em parte à dificuldade na 

localização dos devedores, os quais não raramente mudam de endereço ou encerram suas 

atividades (tal como ocorre com algumas pessoas jurídicas) ainda durante a fase de 

processamento administrativo do crédito tributário. Outro fator a ser considerado ainda é o 

estabelecimento de diversos critérios legais e jurisprudenciais que dificultam o 

redirecionamento da execução fiscal para a figura dos sócios. 

Ainda acerca da ineficiência e dos eventuais prejuízos causados pelo atual modelo de 

cobrança judicial dos créditos devidos à Fazenda Pública, GOMES (2009) afirma: 

 

Estima-se, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em média, a 

fase administrativa dura 4 anos, enquanto a fase judicial leva 12 anos para ser 

concluída, o que explica em boa medida a baixa satisfação eficácia da execução 

forçada (menos de 1% do estoque da dívida ativa da União de R$400 bilhões de 

reais ingressam nos cofres públicos a cada ano por essa via). O percentual do 
ingresso somente cresce com as medidas de parcelamento adotadas (REFIS, PAES e 

PAEX) e com a incorporação dos depósitos judiciais, mas não ultrapassa a 2,5% do 

estoque. 
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A análise da viabilidade do atual modelo de execução fiscal precisa levar em 

consideração que um grande número de cidadãos acaba tendo que colaborar (direta ou 

indiretamente) para o custeio da infraestrutura física e de pessoal necessária para movimentar 

a cobrança forçada de dezenas de milhões de ações, as quais possuem elevado índice de 

congestionamento e baixa efetividade de arrecadação. 

O relatório Justiça em Números 2019, elaborado pelo CNJ, apresentou o seguinte 

panorama acerca das ações de execução fiscal no país: 

 

Historicamente as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de 

morosidade do Poder Judiciário. O executivo fiscal chega a juízo depois que as 
tentativas de recuperação do crédito tributário se frustraram na via administrativa, 

provocando sua inscrição na dívida ativa. Dessa forma, o processo judicial acaba por 

repetir etapas e providências de localização do devedor ou patrimônio capaz de 

satisfazer o crédito tributário já adotadas, sem sucesso, pela administração 

fazendária ou pelo conselho de fiscalização profissional. Acabam chegando ao 

Judiciário títulos de dívidas antigas e, por consequência, com menor probabilidade 

de recuperação. 

Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 39% do total de 

casos pendentes e 73% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de 

congestionamento de 90%. Ou seja, de cada cem processos de execução fiscal que 

tramitaram no ano de 2018, apenas 10 foram baixados. Desconsiderando esses 
processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 8,5 pontos 

percentuais, passando de 71,2% para 62,7% em 2018. 

 

A análise do citado relatório elaborado pelo CNJ (com dados relacionados ao ano de 

2018) permite notar ainda a existência de mais de 34 milhões5 de ações de execução fiscal em 

tramitação no país, sendo que a assustadora taxa de congestionamento de quase 90% dessas 

ações, igualmente apontada pelo relatório, permite concluir pela grave dificuldade 

estabelecida na cobrança dos créditos executados judicialmente. 

 

                                                             
5 Em relação a 2018 foram contabilizadas pelo CNJ 31.068.336 ações de execução fiscal ainda pendentes de 

finalização e 3.222.976 ações novas. Em termos globais, foi identificado o total de 34.291.312 ações desse tipo 

no país. 
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Fonte: Relatório Justiça em Número 2019 (CNJ) 

 

A análise dos dados apresentados acima pelo CNJ (relativos ao ano de 2018) permite 

notar que as ações relacionadas à execução fiscal possuem o percentual mais elevado de 

congestionamento, chegando a quase 90%, enquanto que as ações de conhecimento não 

relacionadas à matéria criminal, as quais supostamente possuem um rito processual mais 

formal e complexo que o da execução fiscal, possuem o percentual de menos de 60% de 

congestionamento. Essa percepção demonstra claramente que alguma providência precisa ser 

adotada em relação à execução dos créditos devidos à Fazenda Pública, uma vez que os 

mesmo acabam se perdendo em sua maioria, sobretudo pela ocorrência da prescrição 

intercorrente6. 

Em sede de reforço, HARADA (2007), ao referenciar dados levantados pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, destaca dados que reforçam a ideia de esgotamento 

do modelo atual de execução fiscal: 

 

                                                             
6 LEF - 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. (...) 

§ 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. (...) 

§ 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. 
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a) o número de execuções fiscais ajuizadas corresponde a mais de 50% dos 

processos judiciais, em geral, em curso no âmbito do Poder Judiciário, sendo que no 

âmbito da Justiça Federal essa proporção é de 38,8%; 

b) os dados de 2005 revelam que a taxa média de encerramento de controvérsias em 

relação às novas execuções fiscais ajuizadas é inferior a 50% e apontam um 

crescimento de 15% no estoque de execuções em 1ª instância na Justiça Federal, 

havendo uma taxa de congestionamento médio de 80% nos julgamentos de 1ª 

instância; 

 

O problema do acúmulo de processos judiciais relacionados à execução fiscal é 

tamanho que, segundo FRANCO (2019) “o tempo de giro do acervo de execuções fiscais 

pendentes é de 11 (onze) anos. Em outras palavras, ainda que o Poder Público parasse de 

ajuizar execuções fiscais, seria necessária mais de uma década para colocar em dia o 

passivo hoje existente.” 

O último relatório Justiça em Números publicado, elaborado no ano de 2019 pelo 

Conselho Nacional de Justiça, confirma um número crescente de execuções fiscais 

congestionadas, sobretudo nas Justiças Federal e Estadual, sendo que no caso federal o 

estabelecimento de limites financeiros para inscrição em dívida ativa (R$ 1.000,00) e 

ajuizamento de execuções fiscais (R$ 20.000,00), por meio da Portaria nº 75/2012 do 

Ministério da Fazenda, não permitiu a percepção de uma redução significativa do problema. 

É preciso ter em mente que o ajuste nas dinâmicas administrativa e judicial que 

envolvem a execução fiscal se mostram necessárias, mas não exclusivamente em virtude da 

morosidade do Poder Judiciário, mas sim em grande parte pela dificuldade de Fazenda 

Pública em localizar os devedores e seus bens passíveis de execução. 

Ademais, é preciso lembrar que o crescente volume de ações judiciais não é um 

problema exclusivamente brasileiro. Ao realizar análise abrangente relacionada aos países da 

América Latina, PERLINGEIRO (2017:168) observa: 

 

O excesso de demandas judiciais na América Latina é extraordinário e poderia 

deixar um visitante perplexo com a alta produtividade dos seus tribunais judiciais. A 

título de exemplo, no Brasil, somente em 2014, cada juiz proferiu em média 1500 

sentenças. 
Contudo, em matéria de direito administrativo, na realidade, os juízes vêm sendo 

induzidos a decidir questões análogas, repetidas, o que os têm aproximado da figura 

de um gestor de acervos processuais e de uma autoridade meramente executiva, e 
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com o sacrifício da sua vocação jurisdicional para decidir conflitos e proteger 

direitos. 

(...) Ademais, em muitos casos, são as autoridades que buscam o Judiciário com 

pretensões executórias contra particulares, externando o consenso (entre cidadãos, 

autoridades, Judiciário e legislador) de que autoridades administrativas não são 

confiáveis para promover a execução das suas próprias decisões, em flagrante 

contradição com o poder de autoexecutoriedade dos atos administrativos. 

 

Ao mesmo tempo em que o autor destaca o excesso de demandas não apenas no 

Brasil, mas na América Latina, termina por reforçar a tese de que os magistrados de certa 

forma vêm sendo desviados de sua função de julgadores para passarem a funcionar como 

verdadeiros gestores processuais, tarefa essa de caráter administrativo e que poderia ser 

desempenhada mais facilmente por servidores do quadro administrativo da Fazenda Pública, 

sobretudo tendo em fato autoexecutável dos atos administrativos. 

 

  

1.7. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL NO ÂMBITO DO CREA-PB 

 

 

Em relação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – 

CREA/PB, o sistema corporativo SITAC possibilita identificar dados de ações de execução 

fiscal ajuizadas nos últimos anos. De forma a poder extrair dados mais confiáveis, optou-se 

por considerar apenas os dados relativos ao período dos últimos cinco anos (2015 a 2019), 

tendo em vista o fato de que o sistema SITAC foi implantado no CREA/PB no mês de maio 

de 2013, e que muitos processos físicos precisaram ser digitalizados manualmente nos meses 

que se seguiram. A referência ao parâmetro de prazo de cinco anos levou em consideração 

ainda o prazo legal de prescrição, sendo que diversos processos mais antigos vem sendo 

arquivados pelo Poder Judiciário mesmo diante da ausência de pagamentos, mas levando em 

conta apenas o decurso da prescrição intercorrente. 
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Assim, considerando o prazo compreendido entre 01/01/2015 e 31/12/2019, o sistema 

SITAC demonstra que um total de 1.217 ações de Execução Fiscal foram protocoladas 

perante o Poder Judiciário (Justiças Federal e Estadual), sendo que todas as demandas estão 

relacionadas a autos de infração emitidos pela Gerência de Fiscalização do Conselho.  

Do total de execuções fiscais ajuizadas no período indicado, o sistema corporativo do 

Conselho indica que 913 ações encontram-se ainda pendentes, não tendo sido baixadas por 

pagamento ou por qualquer outro motivo. 

Assim, das execuções fiscais movidas pelo CREA/PB nos últimos cinco anos, somente 

304 delas (24,97%) foram baixados por pagamento completo, restando 75,02% de processos 

ativos perante o Poder Judiciário com os seus respectivos autos de infração ainda inscritos em 

dívida ativa. Confira-se o detalhamento dos dados relacionados aos últimos cinco anos: 

Ano de protocolo 

das ações 

Execuções Fiscais 

protocoladas no ano 

Execuções Fiscais 

não baixadas 

Percentual de 

retenção no ano 

2015 101 67 66,33 % 

2016 325 218 67,07 % 

2017 243 153 62,96 % 

2018 255 203 79,60 % 

2019 293 272 92,83 % 

 Total – 1.217 Total – 913 Média – 73,75 % 

 

A análise simplificada dos números demonstra que nos últimos cinco anos 

aproximadamente uma em cada quatro execuções fiscais ajuizadas pela Assessoria Jurídica do 

Crea-PB produziu resultado positivo, constituindo número inferior ao apresentado pelo 

relatório CNJ, o qual apontou taxa de congestionamento de aproximadamente 90%, mas ainda 

assim podendo ser considerado como bastante elevado. 

Quanto à natureza dos créditos executados, o Conselho possui execuções fiscais 

relacionadas a créditos de natureza tributária (anuidades), bem como créditos de natureza não 

tributária (multas aplicadas em virtude do exercício do Poder de Polícia). 
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A utilização de meios extrajudiciais para recebimento dos créditos devidos ao 

Conselho constitui proposta já fixada para implantação nos próximos anos, tendo em vista 

constar dentre as propostas já aprovadas para o mais recente planejamento estratégico. 
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2. MEIOS DE SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA 

 

 

 O meio judicial da ação de execução fiscal tem sido o principal mecanismo utilizado 

pela Administração Pública para cobrança forçada de seus créditos, o que tem levado ao 

congestionamento dessas ações nos tribunais e ao seu elevado índice de ineficiência, 

conforme já discutido no capítulo anterior. 

Contudo, o cenário atual da legislação brasileira prevê a possibilidade não apenas do 

meio executivo previsto na Lei nº 6.830/1980 para cobrança dos créditos devidos à Fazenda 

Pública, mas contempla também diversos mecanismos extrajudiciais que possibilitam o 

recebimento desses créditos não raramente com maior rapidez e com menores custos para o 

erário. 

Diversas ferramentas que podem ser utilizadas pela Administração Pública e pelo 

Poder Judiciário na cobrança de créditos devidos à Fazenda Pública aplicam meios 

computacionais vinculados à rede mundial de computadores, constituindo assim uma tentativa 

de alcançar o rápido processamento de informações disponível atualmente, a exemplo do 

bloqueio de valores online via BacenJud, o qual foi recentemente substituído pelo Sistema de 

Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). 

É certo que o avanço tecnológico vem influenciando fortemente a convivência na 

sociedade organizada (CASTELL, 2011), constituindo fator capaz de chamar a atenção de 

governos e movimentar a máquina estatal de forma a proteger os interesses considerados 

juridicamente relevantes para resguardar a legalidade das interações também no mundo 

digital. 

Para SENDOV (1994), um dos pilares do progresso no processamento das 

informações é a tecnologia que permite uma alta taxa entre unidade de informação e 
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quantidade de matéria necessária para transportá-la. Talvez por isso o alcance das 

informações no nosso tempo tem sido proporcional ao surgimento de técnicas e ferramentas 

computacionais cada vez mais modernas e eficientes, o que em troca proporciona o fluxo mais 

rápido das informações. 

O avanço tecnológico no processamento de informações atinge o ponto de que 

começamos a notar quase que uma autonomia nesse processo, onde é cada vez mais difícil ao 

homem contemporâneo acompanhar a velocidade do desenvolvimento tecnológico que ele 

mesmo criou. Com efeito, a sociedade tem adotado modelos sistêmicos que até o próprio 

Estado tem encontrado dificuldades para acompanhar, a exemplo do que vem ocorrendo com 

a produção legislativa, a qual aparenta com frequência estar em descompasso com a realidade 

social. 

É em virtude desse acelerado avanço tecnológico que a Fazenda Pública em geral 

precisa repensar suas estratégias e mecanismos administrativos de apoio operacional 

buscando melhorar a eficiência da arrecadação de seus créditos. 

 

 

2.1. MEIOS JUDICIAIS DE SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS À FAZENDA 

PÚBLICA 

 

 

A expressão Fazenda Pública é entendida por CARVALHO FILHO (2009: 1044) nos 

seguintes termos: 

 

“Em algumas espécies de demanda, as pessoas de direito público têm sido 

nominadas de Fazenda Pública, e daí expressões decorrentes, como Fazenda 

Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. Trata-se de mera praxe forense, 

usualmente explicada pelo fato de que o dispêndio com a demanda é debitado ao 

Erário da respectiva pessoa. Entretanto, Fazenda Pública igualmente não é pessoa 

jurídica, de modo que, encontrando-se tal referência no processo, deverá ela ser 
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interpretada como indicativa de que a parte é a União, o Estado, o Município e, 

enfim, a pessoa jurídica a que se referir a Fazenda.” 

 

No mesmo sentido MEIRELLES (2000:95) prevê que “(...) a Administração Pública, 

quando ingressa em juízo por qualquer de suas entidades estatais (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal), bem como suas autarquias e fundações públicas, recebe a 

designação tradicional de Fazenda Pública.” 

Assim sendo, pode-se entender que a referência aos créditos devidos à Fazenda 

Pública trata na verdade dos créditos que sejam devidos a quaisquer entes de Administração 

Pública direta ou indireta das esferas da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

É preciso destacar que as ações de execução fiscal não são os únicos meios 

processuais utilizados pela Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos, sendo viável 

ainda aos entes públicos a utilização de ações com pedidos de natureza constitutiva, a 

exemplo das ações civis públicas e das ações de improbidade administrativa, restando assim à 

execução fiscal o papel relacionado à cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa 

(artigo 1º da Lei nº 6.830/1980). 

A todo processo executivo é atribuído um fim único, qual seja a satisfação do credor 

quantos aos créditos que lhe são devidos. Em se tratando de execução fiscal temos por meta 

sempre o cumprimento de obrigação pecuniária presumida como sendo líquida e certa, motivo 

pelo qual cabe ao Poder Judiciário promover medidas processuais que pressionem o 

executado a cumprir com a sua obrigação financeira perante o ente público. 

É imbuído do objetivo de cumprimento da satisfação dos créditos inscritos em dívida 

ativa que o ordenamento jurídico permite que o Poder Judiciário avance sobre o patrimônio 

do executado, inclusive para fins de expropriação de bens e direitos, podendo assim fazer uso 

de ferramentas legais capazes de pressionar o devedor ao pagamento dos créditos devidos, 

bem como proporcionar a abertura do caminho para a expropriação dos bens do executado. 
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2.1.1. Penhora 

 

O instituto da penhora possui aplicação apenas no âmbito judicial, não sendo aplicável 

sequer no âmbito de processos administrativos relacionados à dívida ativa de entes públicos. 

Para NEVES (2018:1250) o ato de penhora não constitui mero ato processual, 

possuindo importância singular para o fim de assegurar a eficácia da execução. Afirma o autor 

que “É corrente na praxe forense a afirmação de que a penhora garante o juízo. O 

significado de garantir o juízo é dar ao exequente a segurança de que a execução será útil e 

eficaz.” 

A esse respeito, a Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) prevê: 

 

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: 

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; 

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito, fiança ou seguro garantia; 

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas 

ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e 
V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

 

Em vista da possível utilização do instituto da penhora no âmbito das ações de 

execução fiscal, os artigos 10 e 11 da Lei de Execução Fiscal disciplinam: 

 

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o 

artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis. 

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 

I - dinheiro; 

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em 

bolsa; 

III - pedras e metais preciosos; 

IV - imóveis; 
V - navios e aeronaves; 

VI - veículos; 

VII - móveis ou semoventes; e 

VIII - direitos e ações. 

 

Em vista da disciplina prevista para a penhora em dinheiro, onde “A penhora efetuada em 

dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º” (Art. 11, §2º), temos 

que o procedimento a ser adotado pela Lei de Execução Fiscal no caso de penhora de bens é 

voltado para a realização de hasta pública, pois a lei prevê que “a alienação de quaisquer bens 
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penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz.” (Art. 23), sem excluir 

ainda a possibilidade da adjudicação do bem (Art. 24). 

 

2.1.2. Cadastros restritivos de crédito  

 

Os cadastros restritivos de crédito no Brasil encontram-se regidos atualmente pelo Art. 

43 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), sendo que o objetivo principal 

dos referidos cadastros não é constranger os consumidores, mas sim fornecer aos 

comerciantes e prestadores de serviço informações atualizadas acerca da capacidade 

financeira do proponente. Mais recentemente foi editada a Lei nº 12.414/2011, a qual 

disciplinou “a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de 

pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito”. 

O caráter público dos referidos cadastros foi, inclusive, prevista no Código de Defesa 

do Consumidor quando o mesmo disciplinou que “os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades 

de caráter público.” (Art. 43, §4º). 

Ainda quanto à possibilidade de inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros 

restritivos de créditos, o Código de Processo Civil assegura a aplicação da ferramenta às 

execuções (Art. 782, §§3º, 4º e 5º, CPC): 

 
Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, 

e o oficial de justiça os cumprirá. 

(...) 

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes. 

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for 

garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. 

 

Acerca do tema, o STJ – Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado recente (AgInt 

no AREsp nº 1545969/RJ, DJe 17/03/2020) confirmando o entendimento sobre a viabilidade 

jurídica da inclusão do nome de executados em cadastros restritivos de crédito. Da mesma 
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forma, portanto, já se encontra pacificada no âmbito daquele tribunal superior a possibilidade 

de inclusão, em cadastros restritivos de crédito, dos nomes de devedores da Fazenda Pública 

inscritos em dívida ativa. Vejamos o que diz o julgado: 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO 

NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE. 

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumentos nos autos de execução fiscal, 

objetivando a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. No 

Juízo de origem, indeferiu-se o pedido. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada 

para determinar a expedição de ofício aos serviços de proteção ao crédito para 

inclusão dos nomes dos executados nos cadastros do SPC e Serasa, por meio do 
SerasaJUD, até o pagamento da dívida. Esta Corte conheceu do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. 

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é permitido, no 

âmbito da execução fiscal, o pedido de inclusão do nome dos executados nos 

cadastros de inadimplentes, tais como BacenJUD, RenaJUD, SerasaJUD, Serasa, 

etc. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes: (REsp n. 1.799.572/SC, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Julgado em 9/5/2019 e RMS 31.859/GO, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 1/7/2010). 

III - Agravo interno improvido. 

(STJ - AgInt no AREsp 1545969/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) 

 

Assim, diante do conteúdo apresentado acima, é possível concluir que diversas 

ferramentas encontram-se à disposição da Fazenda Pública para fins de negativação dos 

nomes dos seus devedores, a exemplo do BacenJUD (atualmente substituído pelo 

SISBAJUD), do RenaJUD e do SerasaJUD. 

Quanto ao SerasaJUD, temos que o referido sistema foi desenvolvido pela empresa 

Serasa Experian como forma de facilitar o trâmite de ofícios relacionados ao Poder Judiciário, 

cujo objetivo inicial era o de obter informações e eventualmente determinar a retirada do 

nome de consumidores do cadastro restritivo de crédito gerenciado pela empresa. A esse 

respeito o site da empresa Serasa Experian (2020) informa: 

 

O SerasaJUD foi desenvolvido pela Serasa Experian para facilitar e melhorar a 

tramitação de Ofícios entre o Poder Judiciário e a nossa empresa. A ferramenta 

permite encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico, visando a 

celeridade e a otimização na prestação de informações ao Poder Judiciário. Todo e 

qualquer tipo de ordem judicial passível de atendimento pela Serasa Experian pode 

ser enviada através do SerasaJUD, como, por exemplo, as ordens de inclusão/baixa 

de anotação, revogação de ordens anteriores, solicitação de informações históricas, 

solicitação de eventual endereço constante em nossa base de dados, entre outros, 

sem qualquer tipo de restrição. 
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Atualmente o site da empresa informa a existência de cerca de 40 mil usuários do 

sistema, sendo que a forma de transmissão eletrônica das informações mediante certificação 

digital torna mais seguro o seu envio e ainda acelera o cumprimento das ordens de inclusão e 

de exclusão dos nomes de devedores. 

 

2.1.3. Indisponibilidade de bens e direitos 

 

Quanto à possibilidade de que seja determinada a indisponibilidade de bens e direitos 

do devedor, o Art. 185-A da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) determina: 

 

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem 

apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, 

o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a 

decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de 

imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de 

capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. 
 

É importante destacar que a referida previsão legal (art. 185-A) foi inserida no Código 

Tributário Nacional somente no ano de 2005 por meio da Lei Complementar nº 118/2005, 

tendo sido instituída provavelmente com o objetivo de proporcionar o aumento da pressão 

sobre os devedores de créditos tributários. 

A efetivação dessa medida a priori estaria relacionada com a emissão de ofícios a 

diversos cartórios e instituições públicas e privadas como forma de comunicação da decisão 

judicial. Ocorre que atualmente o Poder Judiciário faz uso de uma ferramenta digital capaz de 

acessar de uma só vez tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis de todo o país. 

O site da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (2020) explica assim 

a sua origem e o seu funcionamento: 

 

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta 

disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento Nº 39/2014, da 

Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades 

de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 
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Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais 

e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de 

Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros 

usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra 

e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. (...) 

Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido 

pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do 

patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao 

crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 

A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de 
Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades 

de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. (...) 

 

A existência de um cadastro nacional capaz de informar os cartórios de imóveis e 

outras instituições em todas as partes do país tem por objetivo evitar o deslocamento de bens e 

valores entre Estados da Federação, o que dificulta a ocultação de patrimônio e a lavagem de 

dinheiro. Ademais, a existência do CNIB facilita ao adquirente de imóveis a constatação de 

que o vendedor encontra-se com seus bens livres e desembaraçados, evitando assim no futuro 

o desgaste de uma eventual anulação do negócio jurídico. 

Em verdade, temos que o sistema SERASAJUD e o CNIB constituem apenas algumas 

de ferramentas tecnológicas, denominadas pelo CNJ como “Sistemas de Pesquisas 

Patrimoniais”, que se encontram à disposição dos membros Poder Judiciário para facilitar a 

localização de devedores e seus bens, podendo ainda os magistrados utilizar outros sistemas a 

exemplo do BACENJUD (busca interligar o Poder Judiciário ao Sistema Financeiro Nacional, 

facilitando o envio de ordens judiciais - recentemente substituído pelo Sistema de Busca de 

Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD), do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

Nacional-CSS/Bacen (permite indicar onde clientes de instituições financeiras mantêm bens, 

direitos e valores), do Sistema de Informações ao Judiciário-INFOJUD (objetiva atender às 

solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal), do INFOSEG (busca integrar 

nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e 

criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil), do RENAJUD (busca 

interligar o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito-Denatran visando o 
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bloqueio judicial de veículos) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) (objetiva 

facilitar o trânsito de informações entre o Poder Judiciário e os ofícios de registro de imóveis) 

 

 

2.2. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS À 

FAZENDA PÚBLICA 

 

 

Quanto às medidas extrajudiciais a serem utilizadas pela Fazenda Pública para 

satisfação de seus créditos, é preciso destacar que a importância dessa análise decorre não 

apenas como sendo um fator complementar à cobrança judicial, mas também pelo fato de que 

muitas vezes será a única forma de cobrança a ser utilizada. 

No âmbito da União o Art. 1ª-A da Lei nº 9.469/1997 autoriza a não inscrição de 

créditos, o não ajuizamento de ações e também a não interposição de recursos, tudo diante da 

análise dos custos de administração e cobrança: 

 

Art. 1º-A.  O Advogado-Geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, 

autorizar o não ajuizamento de ações e a não-interposição de recursos, assim como o 

requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos 

recursos judiciais, para cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações 

públicas federais, observados os critérios de custos de administração e cobrança. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica à Dívida Ativa da União e 

aos processos em que a União seja autora, ré, assistente ou opoente cuja 
representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Art. 1º-B.  Os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar 

a não-propositura de ações e a não-interposicão de recursos, assim como o 

requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos 

recursos judiciais, para cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de 

autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas. 

 

No mesmo sentido, a Portaria AGU nº 349, de 4 de novembro de 2018, ao promover a 

atualização da redação da Portaria AGU nº 377, de 25 de agosto de 2011, previu: 

 

Art. 3º Os órgãos da Procuradoria-Geral Federal ficam autorizados a não efetuar a 

inscrição em dívida ativa, a não propor ações, a não interpor recursos, assim como a 
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desistir das ações e dos respectivos recursos, quando o valor total atualizado de 

créditos das autarquias e fundações públicas federais, relativos a um mesmo 

devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), exceto em relação aos 

créditos originados de multas decorrentes do exercício do poder de polícia, hipóteses 

nas quais o limite será de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

A referida portaria da AGU decorreu, na verdade, de entendimento já firmado no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual foi consolidado por meio da Súmula 

452, a qual previu que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração 

Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” (STJ, Corte Especial, DJe 21/06/2010) 

É preciso ainda destacar que para fins de alcançar o limite de valor necessário para o 

ajuizamento das ações de execução fiscal é possível promover a reunião de diversos créditos 

inscritos em nome de um mesmo devedor, devendo assim ser realizada a soma consolidada de 

todos os valores. 

Assim, resta claro que não se trata de renúncia fiscal ou mesmo de arquivamento dos 

autos de infração considerados de baixo valor. Trata-se na verdade da não utilização dos 

meios judiciais para cobrança de valores devidos à Fazenda Pública, sendo que ainda assim é 

possível a utilização de meios administrativos como forma de pressionar o devedor ao 

pagamento dos créditos. 

 

2.2.1. Inscrição em dívida ativa 

 

O Art. 201 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) trata da dívida ativa 

tributária ao afirmar que “Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa 

natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado 

o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo 

regular.” 

Em termos de meio extrajudicial de cobrança, a mera inscrição de devedores da 

Fazenda Pública no cadastro de dívida ativa já constitui por si só mecanismo de coação, uma 
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vez que as empresas que necessitam de certidões negativas para participação em licitações 

públicas dependem da retirada dos seus nomes do cadastro negativo fiscal para que possam 

obter as referidas certidões. Ao mesmo tempo, pessoas físicas que possuam relacionamento 

com bancos públicos para fins de obtenção de linhas de crédito dependerão igualmente da 

exclusão de seus nomes da dívida ativa da União como forma de obter os benefícios 

creditícios. 

 

2.2.2. CADIN 

 

Outra forma de promover a cobrança extrajudicial de créditos devidos à União é a 

inscrição do nome de devedores no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados 

do Setor Público Federal), atualmente regulamentado pela Lei nº 10.522/2002 e pela Portaria 

STN nº 685/2006, constituindo o referido cadastro em banco de dados criado para fins de 

registro dos nomes de pessoas físicas e pessoas jurídicas em débito com órgãos e entidades 

públicas federais. 

O artigo 6º da Lei nº 10.522/2002 especifica condições de obrigatoriedade de consulta 

ao referido cadastro: 

 

Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, para: 

I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos 

públicos; 

II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam 

desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos. 

 

Assim, mesmo os entes públicos estaduais e municipais que se encontrem 

inadimplentes junto ao Governo Federal (administração direta ou indireta) devido ao atraso de 

pagamentos relacionados a obrigações legais ou contratuais terão seus nomes anotados no 

CADIN, o que resultará no bloqueio de novos repasses de recursos de convênios ou contratos 

até que a condição de inadimplência seja regularizada.  
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De forma semelhante ao que ocorre para a Dívida ativa da União, cujo limite mínimo 

de valor para inscrição é de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso do CADIN a Portaria STN nº 

685/2006 impede a inscrição de débitos de pequena monta da seguinte forma: 

 

Art.  1º Os  valores  a  serem  observados  para  a  inscrição  dos débitos  de  pessoas  

físicas  e  jurídicas  no  CADIN  serão  os  seguintes: 

I  -  dívidas  iguais  ou  inferiores  a  R$  999,99  -  vedada  inscrição; 

II  -  dívidas  iguais  ou  superiores  a  R$  1.000,00,  até  o  limite de  R$  9.999,99  -  

inscrição  a  critério  do  órgão  credor; 

III  -  dívidas  iguais  ou  superiores  a  R$  10.000,00  -  inscrição obrigatória. 

 

Quanto à legitimidade para inscrição, temos que qualquer dos órgãos integrantes da 

Administração Pública Federal Direta ou Indireta, inclusive dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e Conselhos de fiscalização profissional, estão aptos a realizar inscrições de 

inadimplentes pessoas físicas e jurídicas. 

Contudo, é importante observar que em virtude do quadro de pandemia decorrente do 

novo coronavírus (COVID-19), a Medida Provisória nº 958, de 24 de abril de 2020, 

suspendeu a referida obrigatoriedade de consulta ao CADIN prevendo que: “Art. 1º - Até 30 

de setembro de 2020, as instituições financeiras públicas, inclusive as suas subsidiárias, 

ficam dispensadas de observar, em suas contratações e renegociações de operações de 

crédito realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros, as seguintes disposições: 

(...) IX - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.” 

 

2.2.3. Protesto 

 

A disciplina relativa ao protesto de títulos no Brasil se dá por meio da Lei nº 

9.492/1997, a qual “define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de 

títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.” 

A atualização da referida lei pela Lei nº 12.767/2012 proporcionou a seguinte redação:  

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. 
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Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de 

dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 

respectivas autarquias e fundações públicas. 

 

A redação do parágrafo único do artigo 1º aponta claramente para a viabilidade 

jurídica do protesto de CDA’s emitidas pela Fazenda Pública em geral, sendo que o Superior 

Tribunal de Justiça – STJ já firmou tese jurídica acerca do tema quando do julgamento do 

REsp nº 1686659/SP, o qual foi julgado seguindo o rito previsto na Lei nº 11.672/2008 (Lei 

dos Recursos Repetitivos), juntamente com a previsão do Art. 1.036 do CPC, e resultou no 

entendimento de que “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, 

documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação 

dada pela Lei 12.767/2012.” (Tema Repetitivo 777). 

Ainda acerca do instituto jurídico do protesto, SCHOUERI (2019) leciona:                                 

 

No que diz respeito ao devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

que, embora a execução fiscal constitua mecanismo típico de cobrança da CDA, não 

haveria qualquer limitação no emprego de mecanismos extrajudiciais de cobrança. 

Assim, o protesto de CDA não seria incompatível com a execução fiscal. Aliás, 

seriam eles até complementares, na medida em que, sendo infrutífera a cobrança via 

protesto, poderia a execução ser ajuizada normalmente. Ressaltou o Supremo que, 

nas cobranças de créditos de pequeno montante, o protesto seria, em geral, a única 

medida possível, já que o próprio ajuizamento de execução poderia custar mais aos 

cofres públicos que o próprio valor do crédito devido. 

 

Resta claro, portanto, que o protesto CDA pode anteceder ou mesmo ser realizado 

simultaneamente ao ajuizamento da execução fiscal vinculada ao mesmo título, tendo em 

vista o fato de que o protesto está relacionado a mecanismo extrajudicial que visa provar a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação contida na CDA. 

 

2.2.4. Arbitragem 

 

A arbitragem no Brasil possui disciplina jurídica na Lei nº 9.307/1996, a qual foi 

atualizada posteriormente pela Lei nº 13.129/2015 e assim passou a prever a aplicação de 
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arbitragem para a Administração Pública direta e indireta, mas apenas quanto a direitos 

patrimoniais disponíveis: 

 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou 

transações. 

 

A arbitragem possui clara diferença dos institutos da conciliação e da mediação, uma 

vez que adota não apenas a figura de um facilitador de diálogo ou ainda de um propositor de 

alternativas negociais, mas representa sim um elemento verdadeiramente substitutivo da 

própria função jurisdicional do Estado, uma vez que “a sentença arbitral produz, entre as 

partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder 

Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.” (Art. 31 da Lei nº 9.307/1996). 

A natureza jurídica diversa dos entes que compõem a Administração Pública não foi 

ignorada pela Lei nº 13.129/2015, uma vez que importantes mudanças foram introduzidas na 

Lei de Arbitragem, a exemplo da exigência de que arbitragem que envolva a Administração 

Pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade (Art. 2º, § 3º), enquanto 

que para os entes privados vigora a regra de que a arbitragem poderá ser de direito ou de 

equidade, a critério das partes (Art. 2º, caput). 

Ainda em relação ao tema da arbitragem aplicada à Administração Pública é preciso 

atentar para os recentes termos da Lei nº 13.867/2019, a qual, ao atualizar o texto do Decreto-

Lei nº 3.365/1941, dispõe sobre a “opção pela mediação ou pela via arbitral para a definição 

dos valores de indenização nas desapropriações por utilidade pública”.  

A nova redação do Decreto-Lei nº 3.365/1941 prevê em seu art. 10-B que após a 

“opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou 

instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão 
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responsável pela desapropriação.”, restando previsto ainda a obrigação de que no caso da 

arbitragem a mesma deva ser conduzida segundo os termos da Lei nº 9.307/1996. 

Quanto à arbitragem em matéria tributária, temos que o ordenamento jurídico nacional 

ainda não contempla essa possibilidade, sendo possível localizar no Senado Federal a 

existência do PL nº 4257/2019, o qual tem por objetivo autorizar a arbitragem tributária bem 

como modificar a Lei nº 6.830/1980 de forma a prever a execução fiscal administrativa como 

uma opção a ser utilizada pela Fazenda Pública (art. 41-A). 

A adoção da arbitragem em matéria tributária poderia ser percebida como ferramenta 

útil no atual cenário de demanda pelo crescimento da arrecadação tributária, mas a ausência 

de autorização legislativa acompanhada da evidente indisponibilidade do interesse público 

impede a aplicação do instituto. 

 

2.2.5. Transação 

 

Em atenção à previsão do Art. 156, III do Código Tributário Nacional – CTN temos 

que a transação constitui uma das formas de extinção do crédito tributário, sendo que o Art. 

171 da mesma lei prevê ainda que “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 consequente extinção de crédito tributário.” 

Não é estranho que a Administração Pública nas suas mais diversas esferas promova 

campanhas de parcelamento/conciliação, os quais terminam por alcançar créditos tributários e 

não tributários.  

Em se tratando de créditos firmados unicamente no âmbito administrativo, temos que 

a adesão às referidas campanhas mediante a assinatura do respectivo termo de parcelamento e 
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confissão da dívida termina por extinguir o crédito tributário tão logo o pagamento de suas 

parcelas é concluído. 

Quanto aos créditos já ajuizados por meio de execução fiscal, temos que a disciplina 

se mostra diversa, uma vez que a transação é instituto do Direito Civil e assim sendo o Art. 

842 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) contempla a transação nos seguintes termos: 

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o 

exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre 

direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. 

 

Em vista da referida previsão legal o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “A 

adesão do contribuinte a programa instituído por lei para fins de parcelamento ou pagamento 

à vista de créditos tributários não configura transação (...)” (REsp 1244347/MS, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 28/04/2011), terminando assim por não acatar a tese da 

transação para fins de análise das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

 

 

2.3. INEFICIÊNCIA E MOROSIDADE COMO FATORES DE DESESTÍMULO AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

 

 

Um dos fatores que contribui para uma arrecadação tributária deficiente é a baixa 

eficiência dos órgãos de administração tributária na tramitação de seus processos 

administrativos. Esse quadro decorre não de uma suposta falta de conhecimento ou de preparo 

técnico pelos servidores, mas sim do excesso de demandas, do número insuficiente de 

servidores, bem como da falta de seleção qualitativa das dívidas ativas a serem ajuizadas 

(HARADA, 2007). 
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Não é incomum que execuções fiscais sejam ajuizadas após o decurso de longos anos 

de tramitação desde o início dos processos administrativos ou autos de infração que 

culminaram com a geração de suas CDA’s. 

Somam-se às travas administrativas as dificuldades enfrentadas pelo próprio Poder 

Judiciário para efetivar a arrecadação tributária via execução fiscal, uma vez que o excesso de 

demandas termina por congestionar as unidades judiciárias responsáveis pela sua tramitação. 

A respeito dessa temática SILVA (2016) escreve: 

 

A ineficiência da execução fiscal é mesmo um fator de desestímulo ao cumprimento 

voluntário de obrigações tributárias pelos contribuintes, pois, cientes da distância 

das consequências de seus atos, podem achar proveitosa a sonegação fiscal. 

O Poder Judiciário, por sua vez, se vê atolado por diversos processos que não 

envolvem pacificação de conflitos sociais, mas sim a satisfação de interesses 

financeiros do próprio Estado. Esses processos se acumulam ano a ano, como se viu 

da taxa de congestionamento, de modo que o problema atual tem exponencial 

chance de piora. (...)  
O desestímulo ao compliance dos contribuintes decorre naturalmente da ineficiência 

da execução. Viram-se exemplos como o da França, na qual a cultura de cidadania 

fiscal somada à alta eficiência da cobrança coativa mitigam de forma elevada a 

sonegação. Outro caso é o dos EUA, em que as formas não coativas de cobrança 

ampliaram de modo substancial a eficiência da execução fiscal nos últimos anos. 

 

É diante desse cenário que surge como atrativo aos empresários a sonegação fiscal, 

sem contar ainda que as sucessivas campanhas de parcelamentos de débitos (Refis) propostas 

quase que anualmente pelos gestores desanimam ainda mais a decisão pela arrecadação 

tributária pontual, pelo que muitos empresários utilizam a referida estratégia como técnica 

capaz de estabelecer uma vantagem comercial diante dos seus concorrentes. 

Ao considerar o custo envolvido na montagem de uma procuradoria jurídica capaz de 

promover o andamento célere dos processos de dívida ativa com ajuizamento igualmente 

célere das execuções fiscais, temos que os gestores públicos quase sempre optam por não 

investir na infraestrutura de pessoal e de tecnologia necessárias, o que acaba por manter a 

máquina tributária lenta e ineficiente. 
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3. DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS À 

FAZENDA PÚBLICA 

 

 

 O número de demandas judiciais tem crescido a cada ano no país. Segundo o último 

relatório Justiça em Números (2019), publicado anualmente pelo CNJ, o número de processos 

em tramitação atingiu o número de 78,7 milhões no final do ano de 2018, o que demanda 

recursos financeiros e humanos em patamar cada vez mais relevante. Em relação às execuções 

fiscais, o relatório (p. 131) informa que “os processos de execução fiscal representam, 

aproximadamente, 39% do total de casos pendentes e 73% das execuções pendentes no Poder 

Judiciário, com taxa de congestionamento de 90%.”. Tal cenário tem provocado o surgimento 

de propostas alternativas de solução, sendo recebida a proposta de desjudicialização da 

cobrança dos créditos devidos à Fazenda Pública como uma forma alternativa para reduzir a 

quantidades de demandas que hoje sobrecarregam o Poder Judiciário, notadamente a Justiça 

Federal. 

Sendo possível estabelecer um comparativo inicial de eficiência quanto aos modelos 

judicial e administrativo, HARADA (2007), ao referenciar dados levantados pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, destaca: 

 

c) existem 2,5 milhões de execuções judiciais no âmbito da Justiça Federal, com 

baixíssima taxa de impugnação, seja por meio de embargos, seja por meio de 

exceção de pré-executividade; 

d) no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, enquanto o processo 

administrativo tributário leva em média 4 anos, a execução judicial leva 12 anos 

para findar; 

e) menos de 1% do estoque de dívida ativa da União de R$ 400 bilhões (R$ 600 
bilhões se incluída a da Previdência Social) ingressam aos cofres públicos por via de 

execução fiscal, bem menos do que o percentual alcançado por medidas de 

parcelamento (REFIS, PAES e PAEX); 

 

As informações apresentadas apontam para o quadro de maior eficiência na 

arrecadação tributária até mesmo das medidas administrativas de parcelamento (REFIS etc) 
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em face das execuções fiscais propostas perante o judiciário, embora não possamos ignorar o 

fato de que os dados tenham sido coletados junto à PGFN e a metodologia utilizada possam 

ser questionáveis. 

Diante da baixa eficiência do modelo judicial de cobrança dos créditos devidos à 

Fazenda Pública (na sistemática de execução fiscal), é natural que sejam propostas 

alternativas voltadas para modelos extrajudiciais, tais como o modelo proposto pelo PL nº 

2412/2007, o qual tem por objetivo deslocar a cobrança dos créditos devidos à Fazenda 

Pública propondo a “execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de suas respectivas autarquias e fundações públicas”. 

O então Deputado Federal Regis de Oliveira, autor do PL nº 2412/2007, assim se 

manifestou em sua justificativa para apresentação do referido projeto: 

 

Os dados hoje disponíveis comprovam, com efeito, ser o poder público o principal 

responsável pela sobrecarga de trabalho do Judiciário. Seja pela repetição de ações 

em que estão em jogo interesses homogêneos, seja pela tradição de esgotar as vias 

recursais, (...) seja pela própria estrutura da legislação processual brasileira, que por 

si só dificulta a tramitação, o fato é que qualquer medida que produzisse alguma 

racionalização dos meios por que o próprio Estado recorre ao Poder Judiciário já 

seria motivo de expressiva melhora, no que diz respeito à satisfação das demandas 
da sociedade quanto ao seu desempenho. (...) 

Nada mais natural, nessa ordem de idéias, do que transferir esses atos para a esfera 

administrativa propriamente dita, onde estarão mais adequadamente localizados. 

Além de maior celeridade – em benefício de todos, especialmente daqueles que 

pagam regularmente seus tributos e dívidas – essa mudança trazendo também, aos 

juízes, maior disponibilidade para desempenharem as funções em que efetivamente 

se faz mister a capacidade de julgar, a habilidade de interpretar a norma e solucionar 

conflitos. 

 

O acúmulo de despesas administrativas e judiciais, sejam elas estruturais ou 

operacionais, voltadas para a cobrança de créditos devidos à Fazenda Pública tende a tornar 

essa atividade, em grande parte apenas de caráter administrativo, mais custosa e demorada 

para o Estado, sendo preciso assim racionalizar essas despesas públicas e proporcionar o 

cumprimento efetivo do princípio da eficiência previsto na Constituição Federal (art. 37, 

caput). 
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3.1. INEXIGIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL 

 

A necessidade da utilização de um modelo judicial de execução fiscal para 

recuperação de créditos devidos à Fazenda Pública é tema revestido de polêmica, uma vez que 

existem países que fazem uso de um modelo administrativo de execução fiscal, a exemplo da 

Alemanha e dos Estados Unidos da América, tornando assim mais simplificada a recuperação 

dos créditos. 

Quanto ao exercício da jurisdição, verifica-se que o Estado Brasileiro adotou o modelo 

inglês de jurisdição una, sendo que o Poder Judiciário ordinário promove o julgamento de 

demandas que envolvem também a Administração Pública, diferentemente do modelo francês 

(atualmente utilizado por países como a própria França, além da Alemanha, Suécia e 

Portugal), onde foi aceita a existência de uma jurisdição dupla, existindo assim verdadeiro 

sistema escalonado de juízes e tribunais administrativos independentes da jurisdição ordinária. 

Acerca da existência de varas especializadas para julgamento de demandas 

envolvendo temas relacionados à Administração Pública, registra-se que tal existência não 

compromete a dinâmica da jurisdição una, conforme explica MEDAUAR (2018:390): 

 

No sistema de jurisdição una, o julgamento dos litígios em que a Administração é 

parte compete aos juízes e tribunais comuns. Admitem-se varas especializadas (que 

não significam justiça especial), mas inseridas entre os órgãos de uma única ordem 

de jurisdição. É o sistema do Brasil, dos países anglo-saxônicos e de muitos países 

latino-americanos, como a Argentina. 

 

Um dos pontos questionáveis do modelo de execução administrativa é justamente a 

viabilidade jurídica da prática de atos expropriatórios, os quais encontrariam barreira em 

garantias constitucionais de proteção ao direito de propriedade, o que em verdade não 

representaria por si só uma novidade no ordenamento jurídico nacional, tendo em vista as 
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previsões contidas no Decreto-Lei n° 70/1966 (arts. 29 a 41) e mais recentemente na Lei n° 

9.514/1997 (art. 39, II). 

Enquanto que o Decreto-Lei n° 70/1966, prevê a execução extrajudicial para dívidas 

contraídas perante o regime do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, com garantia 

hipotecária, a Lei n° 9.514/1997 concede viabilidade para a execução extrajudicial dos 

contratos de mútuo pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, com alienação fiduciária do 

imóvel. Em ambos os casos a execução dos contratos e até mesmo o leilão de bens imóveis 

ocorre de forma administrativa, sem intervenção prévia direta do Poder Judiciário. 

É preciso destacar que o tema relacionado à constitucionalidade da execução 

extrajudicial voltada para os contratos imobiliários encontra-se em debate no Supremo 

Tribunal Federal por meio do RE n° 627.106, o qual já possui repercussão geral reconhecida e 

encontra-se atualmente pendente de julgamento de mérito. 

Dentre as características essenciais do exercício da jurisdição, podem ser destacados 

alguns fatores: a substitutividade (o magistrado realiza o papel de substituto as partes na 

solução do litígio), a imperatividade (obrigatoriedade da decisão, não podendo ser revista por 

outros poderes), a imutabilidade (as decisões do juiz são revestidas pela coisa julgada), 

inafastabilidade (a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito, conforme art. 5º, XXXV, CF), a indelegabilidade (o magistrado não pode delegar as 

suas funções como julgador) e a inércia (o juiz somente se manifesta quando provocado). 

Em sendo a jurisdição monopólio do Estado, algumas de suas características vão ao 

encontro dos esforços necessários à realização de julgamentos justos e equilibrados. Dentre as 

características relacionadas à prestação jurisdicional destacam-se a imparcialidade, a 

substitutividade e o monopólio do Estado. 
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Ademais, a imparcialidade na manifestação dos julgamentos reforça o princípio 

constitucional da impessoalidade e destaca a inexistência de preferências de ordem pessoal na 

aplicação do Direito. 

A análise das características indicadas acima não permite vincular de forma inevitável 

a realização da execução fiscal a qualquer dos fatores mencionados, uma vez que a natureza 

administrativa de parte do procedimento previsto na LEF é capaz até de dispensá-los. 

Ademais, é importante destacar que até mesmo a característica relacionada à substitutividade 

é questionável em relação às ações de execução fiscal, uma vez que o magistrado não deixa de 

ser um agente público agindo em nome do Estado, embora não seja representante direto dos 

interesses da Administração Pública, como fazem as procuradorias públicas. 

 

3.1.1. Autoexecutoriedade dos atos administrativos fiscais 

 

Em se tratando da cobrança administrativa dos créditos devidos à Fazenda Pública é 

importante atentar para o fato de que os atos administrativos são revestidos de 

autoexecutoriedade, tendo em vista a sua própria natureza, pelo que não seria de todo estranho 

que a execução dos atos de constrição de bens e valores do devedor pudesse ser igualmente 

praticado por servidores do quadro administrativo da administração tributária, sem demandar, 

contudo, a necessidade da autorização do Poder Judiciário. 

A autoexecutoriedade constitui atributo através do qual a Administração Pública pode 

pôr em prática imediatamente os seus atos administrativos sem a necessidade de uma ordem 

judicial prévia, o que termina por revelar dois aspectos a serem observados, a exigibilidade e a 

executoriedade. O primeiro diz respeito à permissão de que o administrador público decida 

sem que haja a autorização prévia do Poder Judiciário. O segundo reside na possibilidade de 



56 
 

que o administrador público faça cumprir as suas próprias decisões, mesmo que inexista 

autorização oriunda de outro órgão ou Poder. 

É importante esclarecer que o critério da autoexecutoriedade aplicável aos atos 

administrativos não representa, direta ou indiretamente, qualquer imunidade perante o 

exercício da jurisdição, uma vez que os atos administrativos, ainda que detentores da 

autoexecutoriedade e presunção de legalidade, ainda são passíveis de revisão pelo Poder 

Judiciário. 

Ainda quanto à autoexecutoriedade, MEDAUAR (2018:130) indica razões capazes de 

justificar tal característica: 

 

Algumas justificativas buscam explicar essa característica dos atos e decisões 

administrativas: a necessidade de não retardar o atendimento dos interesses da 

coletividade ante interesses contrários; a presunção de legalidade, que é própria de 

todos os atos e medidas administrativas. 

 

Assim, os atos realizados no âmbito das ações de execução fiscal, sobretudo quanto 

aos procedimentos iniciais, constituem atos de natureza puramente administrativa, a exemplo 

da notificação do devedor, identificação de bens e endereços, realização de leilões etc, motivo 

pelo qual a autoexecutoriedade garantiria a realização mais rápida dos referidos atos caso 

fosse acolhida a opção pelo modelo administrativo de execução fiscal. 

O debate acerca da autoexecutoriedade dos atos relacionados ao crédito tributário é 

objeto da análise de ROCHA (2016:446) ao apontar que: 

 

(...) podem ser identificados três momentos de eficácia para a crédito tributário: 1º 
Existência (Lei + fato gerador + lançamento); 2º Exigibilidade (Existência + decurso 

in albis do prazo de pagamento); e 3º Exequibilidade (Exigibilidade + inscrição em 

dívida ativa). (...) Com a inscrição em dívida ativa, o crédito torna-se exequível, isto 

é, passível de execução judicial forçada. Isto porque o art. 784, IX, do NCPC, define 

a Certidão de Dívida Ativa – CDA – como um título executivo extrajudicial apto, 

portanto, para instruir a petição inicial de uma execução fiscal sem a necessidade de 

prévia discussão da dívida num processo de conhecimento. 

 

Em verdade, é a inscrição do crédito em dívida ativa que permite a executoriedade da 

CDA. É o ensinamento que podemos extrair do art. 204 do Código Tributário Nacional – 
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CTN: “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída.” 

Quanto à abordagem jurisprudencial, o STJ possui entendimento consolidado no 

sentido de que a autoexecutoriedade dos atos administrativos não constitui fator excludente do 

acesso ao Poder Judiciário, mesmo no que se refere à Administração Pública: 

 

(...) 3. A jurisprudência do STJ consolidou-se favoravelmente a que a simples 

possibilidade do exercício do poder de polícia e da executoriedade dos atos 

administrativos não impede o acesso ao Poder Judiciário nem implica ausência do 

interesse de agir. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.396.306/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20.10.2014; REsp 1.366.338/SP, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.4.2015; REsp 265.300/MG, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21.9.2006. 

5. Recurso Especial não provido. 
(STJ - REsp 1635468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

06/12/2016, DJe 26/08/2020). 

 

Em relação aos registros de propriedade dos terrenos de marinha em favor da União 

Federal, o STJ já reconheceu a robustez jurídica dos atos praticados em processo 

administrativo de demarcação, o que dispensa até mesmo o ajuizamento de ação judicial:  

 

(...)5. Não se exige da União o ajuizamento de ação própria para anulação dos 

registros de propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha, em razão de o 

procedimento administrativo de demarcação gozar dos atributos comuns a todos os 

atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e 

executoriedade. 

Precedentes do STJ. 

6. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a necessidade de 
ajuizamento de ação própria pela União para anulação do registro. 

(STJ - REsp 1372279/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

02/02/2016, DJe 20/05/2016). 

 

Assim, é possível observar que embora os agentes fazendários possam praticar atos 

administrativos revestidos de diversas garantias, dentre elas a presunção de legalidade e a 

autoexecutoridade, deve sempre ser preservada a tese de que a autoridade pública pode muito, 

mas não pode tudo, sendo que a autoridade sempre encontra limite na legalidade, sobretudo 

quanto estão envolvidos direitos e garantias fundamentais (CF, art. 145, §1º) 7.  

                                                             
7 CF, Art. 145. (...) § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
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3.1.2. O Poder Judiciário como extensão da cobrança administrativa do Estado 

 

A análise do modelo atual de cobrança dos créditos devidos à Fazenda Pública permite 

perceber que a atuação do magistrado, ao dirigir os atos processuais da execução fiscal, 

promove em grande parte atos substancialmente administrativos, motivo pelo qual a mudança 

do modelo atual de execução fiscal para o modelo de execução administrativa demonstra uma 

clara tentativa de racionalização do processo e uma busca de maior eficiência, sendo possível 

assim aliviar a carga de execuções fiscais que chegam ao Poder Judiciário todos os anos. 

O então Deputado Federal Regis de Oliveira, autor do PL n° 2412/2007, assim se 

manifestou em sua justificativa para apresentação do referido projeto: 

 

Entre as medidas de racionalização dos processos que sempre têm sido cogitadas, 

entre os que se dedicam ao estudo do tema, encontra-se o processamento 

administrativo das execuções fiscais. A atividade de execução, com efeito, tem 

natureza muito mais administrativa do que jurisdicional. Com exceção de alguns 

poucos aspectos em que há realmente uma decisão judicial, solucionando 

controvérsia efetiva entre as 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. 

 

A possível mudança do modelo judicial atual (Lei nº 6.830/1980 - LEF) para o modelo 

de execução administrativa fiscal é capaz de assegurar em plenitude o atendimento dos 

princípios da legalidade e devido processo legal, o que já é efetivado atualmente pelos 

servidores públicos relacionados à atividade de dívida ativa, bem como do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, ao prever a possibilidade de que o administrado possa recorrer 

ao Poder Judiciário, inicialmente por meio de embargos à execução fiscal, conforme previsto 

expressamente no art. 21 do Projeto de Lei n° 2412/2007. 

Ademais, devem ser afastadas eventuais presunções relacionadas à instituição de 

práticas arbitrárias ou ilegais de servidores das estruturas administrativas fiscais, uma vez que 

os mesmos gozam de presunção de legalidade e legitimidade quanto aos seus atos praticados. 
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3.2. DIREITO COMPARADO – MODELO DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 

 

O modelo administrativo alemão para cobrança dos créditos tributários permite 

compreender que a assim chamada execução forçada administrativa pode ser entendida como 

sendo a execução de obrigações de natureza pública perante um destinatário determinado 

mediante procedimento administrativo específico (MAURER, 2012). 

No caso do Direito alemão, a execução forçada das obrigações tributárias ocorre na 

forma administrativa tendo em vista a existência de lei federal específica relativa à execução 

dos atos administrativos (VwVG), a qual prevê em seu texto a execução dos créditos 

pecuniários nos seguinte termos: “§ 1º As ações pecuniárias de direito público da União e 

das pessoas jurídicas federais de direito público são executadas de acordo com o disposto 

nesta lei por via administrativa.” 8 (tradução nossa); 

MAURER (2012:503) disserta acerca dos pressupostos de execução de prestações 

pecuniárias previstos na lei federal alemã relativa à execução dos atos administrativos 

(VwVG): 

  

A execução das obrigações pecuniárias de natureza jurídico-pública (impostos, 

taxas, contribuições, etc.) inicia-se com uma ordem de execução, cuja legalidade 

depende do cumprimento dos seguintes requisitos (§§ 3º II e III VwVG): 

a) O ato constitutivo da provisão (existência de ato administrativo que impõe uma 

obrigação pecuniária jurídico-pública). 

b) A obrigação deve estar vencida ou a descoberto. 

c) Expiração do prazo de uma semana a contar da notificação do ato administrativo 
ou do termo da obrigação. 

d) Antes da ordem de execução "deve" ser concedida ao devedor uma última 

oportunidade de pagamento, concedendo-lhe um novo prazo de uma semana para o 

efeito.9 (tradução nossa) 

                                                             
8 No original: Die öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts werden nach den Bestimmungen dieses Gesetzes im Verwaltungswege 
vollstreckt. 
9 No original: La ejecución de obligaciones pecuniarias de naturaleza jurídico-pública (impuestos, tasas, 
contribuciones, etcétera) comienza con una orden de ejecución, cuya licitud depende de la concurrencia de los 
siguientes requisitos (§§ 3 II y III VwVG): 
a) El acto constitutivo de la prestación (existencia de un acto administrativo que impone una obligación 
pecuniaria jurídico-pública). 
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No que se refere ao acesso à via judicial, a referida lei federal alemã (VwVG) prevê 

em seu §18 que seria admissível recurso judicial mediante alegação de violação da lei 

envolvendo os atos administrativos sujeitos a execução. Em relação ao acesso do 

administrado à via judicial, MAURER (2012:505) afirma: 

 

Embora seja verdade que podem ser defendidos vários posicionamentos sobre as 

possíveis vias de recurso, o que é inquestionável em todo o caso, como decorre 

claramente do artigo 19 IV GG, é a necessidade de garantir uma proteção 

jurisdicional efetiva. Por outro lado, é preciso diferenciar, quando se fala em tutela 

judicial, entre o ato ou a prestação de cobertura (material jurídico), ou seja, o ato 

constitutivo da prestação, que estabelece a obrigação de pagamento, e as medidas 

coercitivas (processual). Por meio das medidas judiciais dirigidas contra as medidas 
coercivas, só pode ser utilizada a ilegalidade das medidas, mas não a do ato ou da 

prestação da cobertura. Se isto se tornou firme, então nenhuma outra exceção pode 

ser feita contra ele; 10 (tradução nossa) 

 

Assim, na opinião do autor alemão, seria questionável judicialmente apenas a 

dinâmica processual dos atos de execução, não sendo alcançável pela judicialização o 

conteúdo constitutivo da prestação (direito material). 

Quanto ao procedimento adotado pelo Direito alemão para a execução administrativa 

dos créditos devidos à administração, MAURER (2012:504) esclarece: 

 

A ordem de execução é adotada pelo "órgão de ordenação" (órgão com poderes para 

executar a ação em questão) e é dirigida aos "órgãos de execução" (os órgãos que 

devem executar a execução, § 4º do A VwVG). A ordem de execução carece de 

eficácia externa, sendo uma medida de ordem administrativa interna, pelo que não 

pode ser considerada um ato administrativo impugnável (cfr. A este respeito 

BVerwG, NJW, 1961, p. 332). Esta execução rege-se pelos preceitos da Lei Geral 
Tributária, que, por sua vez, se baseia, nos termos do § 5 VwVG, nos regulamentos 

do ZPO. Aqui existem diferenças notáveis, consoante a execução seja efetuada em 

                                                                                                                                                                                              
b) La obligación debe estar ya vencida o en descubierto. 
c) Expiración del prazo de uma semana desde la notificación del acto administrativo o desde que tuvo lugar el 
vencimiento de la obligación. 
d) Antes de la orden de ejecución “debe” otorgarse al deudor una última oportunidad para el pago, dándosele a 
estos efectos un nuevo plazo de una semana. 
10 No original: Si bien cierto que pueden sostenerse diversas posiciones en cuanto a los posibles recursos 
legales, lo que es indudable en todo caso, tal y como se desprende, claramente, del artículo 19 IV GG, es la 
necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva. Por otra parte, hay que diferenciar, al hablar de tutela 
judicial, entre el acto o disposición de cobertura (jurídico-material), esto es, el acto constitutivo de la 
prestación, que establece la obligación de pago, y las medidas de ejecución (de naturaleza procedimental). 
Mediante los recursos legales dirigidos contra las medidas de ejecución sólo se puede esgrimir la ilegalidad de 
las mismas, pero no la del acto o disposición de cobertura. Si este ha devenido firme, entonces no cabrá oponer 
contra él más excepciones; 
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bens móveis ou imóveis ou sobre outros direitos. Entretanto, tais diferenças serão 

deixadas de lado para os fins desta apresentação.11 (tradução nossa) 

 

À parte da lei federal autorizadora da execução administrativa dos créditos devidos à 

Administração Pública federal alemã, é importante lembrar que os estados federados alemães 

editaram igualmente leis estaduais autorizadoras do modelo de execução administrativa dos 

atos administrativos, dentre os quais estão incluídos os atos constituidores de créditos de 

natureza tributária. Tais leis de execução administrativa são utilizadas pelas autoridades 

estaduais e locais. 

 

3.3. MODELO DE EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA PROPOSTO PELO PL 2412/2007 

 

Foi diante do cenário de baixa efetividade na arrecadação e do elevado índice de 

congestionamento das ações de execução fiscal que foi apresentado em 12/11/2007 à Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei nº 2412/2007, de autoria do Deputado Regis de Oliveira 

(PSC/SP).  

Diferentemente do modelo alemão que prevê uma lei federal (VwVG) auxiliada por 

leis estaduais prevendo a execução de atos administrativos, o modelo brasileiro proposto pelo 

PL n° 2412/2007 busca por meio de uma lei federal dispor de uma única vez sobre a execução 

administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

bem como das respectivas autarquias e das fundações públicas, definindo assim critérios para 

o processamento administrativo das execuções fiscais por meio de alterações na Lei nº 

8.397/1992 e a revogação da Lei nº 6.830/1980 (LEF). 

                                                             
11 No original: La orden de ejecución es adoptada por el “órgano ordenante” (el órgano facultado para hacer 
valer la pretensión en cuestión) y se dirige a los “órganos de la ejecución" (los órganos que han de llevar a cabo 
la ejecución, § 4 de la VwVG). La orden de ejecución carece de eficacia externa , siendo una medida de orden 
administrativo interno, por lo que no puede considerarse un acto administrativo impugnable (cfr. al respecto 
BVerwG, NJW, 1961, p. 332). El procedimiento de apremio se rige por los preceptos de la Ley General 
Tributaria, la cual, por su parte, se apoya, conforme al § 5 VwVG, en las normas de la ZPO. Aquí existen 
notables diferencias, según la ejecución se realice sobre cosas muebles o inmuebles o sobre otros derechos. Sin 
embargo, dichas diferencias serán dejadas de lado a los efectos de la presente exposición. 
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Com efeito, as dificuldades operacionais e de procedimento enfrentadas pelas ações de 

execução fiscal têm levado a Fazenda Pública já há algum tempo a buscar, mesmo que em 

caráter administrativo, outros meios para pressionar os devedores ao pagamento das dívidas 

consolidadas já inscritas em dívida ativa. 

O modelo proposto não é de todo inovador, uma vez que utiliza diversos institutos e 

procedimentos já previstos na LEF, promovendo nesse ponto alguns ajustes para a formatação 

administrativa do processo, notadamente dos procedimentos iniciais da execução fiscal a ser 

promovida pelos próprios órgãos fazendários. 

Além da utilização do protesto e de outros meios extrajudiciais como mecanismos de 

pressão sobre o devedor (SerasaJud etc), a proposta de alteração trazida pelo Projeto de Lei nº 

2412/2007 é bem mais agressiva, pois representa uma verdadeira mudança de paradigma na 

cobrança dos créditos devidos à Fazenda Pública. Trata-se da troca de um modelo de 

execução fiscal realizada unicamente no âmbito do Poder Judiciário, mais custosa e 

demorada, por um modelo de execução realizada no âmbito administrativo (Poder Executivo), 

a qual seria mais eficiente e econômica do que o modelo atualmente em vigor. Ainda assim 

não haveria prejuízo ao executado, uma vez que não lhe seria negado o acesso ao Poder 

Judiciário nos casos de embargos à execução fiscal e à adjudicação ou à arrematação. 

No âmbito federal haveria a mudança de competência do Poder Judiciário para 

reconhecer a atribuição da Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão que já é responsável pela 

apuração e processamento da dívida ativa da União. Em termos de procedimento, as 

principais mudanças ocorreriam no sentido de: a) o devedor manejar a impugnação 

administrativa da execução fiscal, antes mesmo de recorrer ao Judiciário; b) possibilidade de 

os agentes fiscais requererem ao Banco Central informações e a indisponibilidade de ativos 

em nome do executado; c) possibilidade de penhora de numerário e de averbações de 

penhoras de bens móveis e imóveis por meios eletrônicos; d) fim da remessa oficial da 
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sentença que julgar procedentes os embargos; e e) possibilidade de os bens do executado irem 

a leilão por meio de processo eletrônico. 

O autor do PL n° 2412/2007, Deputado Federal Regis de Oliveira, ao tratar da 

principal mudança introduzida pelo referido projeto (execução administrativa) tratou de 

destacar a garantia de acesso dos administrados ao Poder Judiciário, tendo se manifestado nos 

seguintes termos em sua justificativa para apresentação do referido projeto de lei: 

 

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. (...) 

Embora o eixo principal da tramitação das execuções fiscais esteja sendo 

transferido, da competência do Judiciário para a do Executivo, a proposta toma o 

cuidado de garantir o acesso do contribuinte às vias judiciais, por meio de embargos 

à execução fiscal e à adjudicação ou à arrematação. Está assim assegurada a 
possibilidade de o executado submeter sua causa ao julgamento do juiz. Mas ao juiz 

fica reservada, enfim, a atividade estritamente jurisdicional – que é de interpretar e 

julgar. 

 

Da mesma forma que a atual LEF (art. 1º), o PL n° 2412/2007 (art. 1º) prevê a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, uma vez que a dinâmica da execução fiscal 

reclama por vezes a aplicação de um regramento jurídico mais complexo. 

Quanto à competência para a execução do processo de execução fiscal, o PL n° 

2412/2007 prevê que “A execução fiscal será promovida pelo órgão da Fazenda Pública das 

entidades a que se refere o caput do art. 1º em cuja jurisdição se situar o domicílio do 

executado, sua residência ou onde for encontrado” (Art. 5º, caput), sendo que no caso dos 

créditos devidos à União, os mesmos serão inscritos e executados na Procuradoria da Fazenda 

Nacional (art. 5º, §3º), sendo cabível o seu processamento nos próprios autos de inscrição da 

Dívida Ativa (art. 6º, §1º). 

Aos responsáveis pelo pagamento da obrigação tributária poderão nomear bens livres 

e desembaraçados capazes de assegurar o pagamento da dívida (art. 9º, §3º), onde o não 

pagamento total da dívida importará a expedição do mandado executivo de natureza 
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administrativa com poderes de notificação relacionados ainda à penhora e ao arresto e à 

avaliação de bens. 

Antes mesmo de ser cabível a apresentação de embargos na via judicial, o PL n° 

2412/2007 aponta o cabimento de impugnação administrativa, a qual deve versar sobre 

questões de ordem pública e pode ser interposta por simples petição nos autos (art. 12). 

O não pagamento da dívida após o prazo de 15 dias da notificação (art. 10), ou ainda a 

não apresentação ou rejeição da impugnação administrativa ou dos embargos, provocará a 

conversão do arresto em penhora (Art. 14). 

Quanto ao acesso do administrado à via judicial, o PL n° 2412/2007 prevê a 

possibilidade de que o administrado possa recorrer ao Poder Judiciário, durante o trâmite 

processual administrativo, inicialmente por meio de embargos à execução fiscal, conforme 

previsto expressamente em seu art. 21, o qual afirma que “os embargos à execução fiscal da 

Dívida Ativa da Fazenda Pública serão julgados pelo juízo do local onde funcionar o órgão 

da Fazenda Pública encarregado do seu processamento administrativo”, sendo possível 

ainda mais adiante o ajuizamento de novos embargos à arrematação ou à adjudicação (art. 

27). 

Quanto à arrematação de bens penhorados, o PL prevê, com exceção dos bens a serem 

adjudicados (arts. 30 e 31), que a própria Administração Pública encarregada de promover a 

execução fiscal administrativa adotará procedimentos para fins de realização de leilão público 

de quaisquer bens penhorados, dispensando-se assim até mesmo a realização de leilão judicial 

(art. 32), o que não constitui por si só uma inovação legislativa, uma vez que o SFH executa 

contratos de modo administrativo e promove a realização de leilões públicos de imóveis. 

Em verdade, quanto ao procedimento executivo previsto no PL é possível perceber 

que houve pouca mudança procedimental em relação ao texto da LEF, sendo a mudança mais 
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significativa a ser considerada, como já afirmado anteriormente, termina por envolver a 

alteração de competência da esfera judicial para a esfera administrativa. 

Com efeito, resta claro que o espírito da proposta legislativa visa tornar mais eficiente 

o recebimento dos créditos devidos à Fazenda Pública, bem como proporcionar a redução 

gradual do estoque de processo de execução fiscal em tramitação no Poder Judiciário, tendo 

em vista tratar-se de atividade de natureza tipicamente administrativa. 

Embora o modelo de execução administrativa proposto pelo Projeto de Lei nº 

2412/2007 procure assegurar a atuação do Poder Judiciário por meio de procedimentos de 

caráter recursal, o modelo administrativo de execução demanda ampla reflexão do 

Parlamento, uma vez que é preciso cuidado para que as procuradorias públicas não passem a 

assumir todos os papéis relacionados à cobrança da dívida ativa (desde a origem à 

expropriação de bens) sem o estabelecimento de qualquer mecanismo de freios e contrapesos. 

Por fim, é importante informar que o PL n° 2412/2007 segue tramitando na Câmara 

dos Deputados em regime de prioridade (Art. 151, II, RICD) e aguarda a criação de comissão 

temporária pela mesa diretora da casa. Até a presente data foram apensados ao Projeto de Lei 

nº 2412/2007, por tratarem de matéria correlata, os seguintes projetos de lei: PL nº 5080/2009, 

PL nº 1575/2015, PL nº 5081/2009, PL nº 5488/2013, PL nº 2156/2019, PL nº 2049/2019, PL 

nº 5015/2016, PL nº 5591/2016, PL nº 7631/2017, PL nº 418/2019, PL nº 6087/2019, PL nº 

301/2020, PL nº 7630/2017, PL nº 441/2019, PL nº 573/2019, PL nº 5447/2019. 

Em contraponto ao conteúdo do referido projeto de lei, entendemos que é preciso 

observar que embora a ideia do deslocamento da execução fiscal para uma matriz 

administrativa, inclusive com a total revogação da atual LEF, possa prenunciar um cenário de 

considerável redução do número de demandas em tramitação no Poder Judiciário, é preciso 

levar em consideração o possível surgimento de práticas prejudiciais aos direitos 

fundamentais dos administrados. 
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Dentre as possíveis práticas questionáveis relacionadas a órgãos fazendários de menor 

porte está a acumulação de funções em torno de poucos servidores, os quais podem ter que 

responsabilizar pela realização dos atos administrativos desde o lançamento tributário até os 

procedimentos de execução administrativa dos créditos. Isso reduz a chance de revisões de 

procedimento e favorece a perpetuação de eventuais vícios de legalidade. 

Para tanto é possível aproveitar aqui a teoria relacionada ao princípio da segregação de 

funções, muito utilizada em demandas relacionadas ao controle interno da Administração 

Pública. O princípio está relacionado essencialmente à divisão de tarefas ou atos necessários à 

realização da despesa pública, o que busca assegurar análises e decisões imparciais, uma vez 

que os erros de procedimento ou de mérito eventualmente cometidos tendem a não seguir 

adiante, já que o servidor não se sentirá compelido a ratificar ou encobrir seus próprios erros. 

Em relação à execução fiscal administrativa, temos que a aplicação de regra análoga à 

do princípio seria muito útil, uma vez que a eventual prática de atos de execução fiscal pelos 

mesmos servidores que promoveram a apuração e inscrição dos créditos em dívida ativa 

tenderia à confirmação de vícios ou excessos ocorridos durante o processamento dos créditos, 

reduzindo assim a credibilidade geral do instituto. 

Ademais, os agentes de fiscalização e administração tributária não se encontram 

revestidos de autoridade absoluta, cabendo aos mesmos zelar diariamente pelo cumprimento 

da legalidade (CF, art. 37, caput) e dos direito fundamentais dos contribuintes. A esse respeito 

já se manifestou o STF: 

 

Não são absolutos os poderes de que se acham investidos os órgãos e agentes da 

administração tributária, pois o Estado, em tema de tributação, inclusive em matéria 

de fiscalização tributária, está sujeito à observância de um complexo de direitos e 

prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos contribuintes e aos cidadãos em 

geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos direitos e garantias 

individuais, limites intransponíveis cujo desrespeito pode caracterizar ilícito 
constitucional. 

(STF – HC 93.050-6/RJ. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. Public. 

01/08/2008) 
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Assim, a execução fiscal administrativa precisa ser regulamentada de forma a 

assegurar a máxima imparcialidade das decisões, já que a adoção de teses unicamente 

favoráveis à Fazenda Pública pode ser um fator prejudicial ao próprio interesse público, pois 

constitui prática capaz de enfraquecer a credibilidade das decisões, além do que já foi exposto 

acerca da possível confirmação de vícios processuais. 

Outro fator preocupante é a possibilidade de que a execução fiscal administrativa seja 

utilizada como oportunidade para a implantação de medidas de expropriação de bens do 

devedor sem decisão judicial, a exemplo do que já ocorre no Decreto-Lei n° 70/1966 (arts. 29 

a 41), uma vez que a realização de leilões extrajudiciais podem ser seguidos por atos de 

expropriação de bens (art. 825, NCPC). 

Ademais, embora seja possível extrair do Projeto de Lei nº 2412/2007 a convicção de 

que serão preservados os direitos e as garantias legais dos devedores, sobretudo na 

apresentação de embargos à execução perante o Poder Judiciário, a experiência revela que a 

extrapolação de competências e o abuso do direito por parte de agentes públicos fazendários 

não se mostram práticas desconhecidas do Poder Judiciário. 

Por fim, consideramos que o eventual sucesso ou fracasso do modelo de execução 

fiscal administrativa decorre em grande parte da qualificação pessoal dos agentes públicos 

envolvidos com os atos executivos e o treinamento fornecido pela Administração Pública, o 

que no momento atual nos leva a questionar se estaríamos preparados para uma eventual 

implantação desse modelo. Em se tratando de agentes públicos federais a qualificação dos 

mesmos e as suas estruturas operacional e de treinamento poderão ser consideradas mais 

capazes, mas no que tange aos servidores fazendários estaduais, e sobretudo municipais, as 

dificuldades surgirão em maior proporção, uma vez que muitos desses entes públicos sequer 

possuem procuradorias públicas estruturadas capazes de dar cumprimento ao referido mister. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise dos temas relacionados ao presente trabalho permite constatar que a 

condição de acúmulo de ações de execução fiscal no Poder Judiciário brasileiro não se trata de 

uma realidade nova, mas trata-se de um cenário que vem sendo identificado ao longo de 

vários anos através de relatórios produzidos pelo próprio CNJ. 

A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) está prestes a completar 40 anos de 

vigência, tendo sido realizados apenas pequenos ajustes em seu texto para o fim de incluir 

dois parágrafos ao artigo 40 e ainda retificar alguns incisos de forma a incluir a figura do 

seguro garantia (2014). 

Diante dos avanços tecnológicos e normativos dos últimos quarenta anos parece válido 

afirmar que a dinâmica das ações de execução fiscal precisa ser revista, uma vez que o 

relatório Justiça em Números 2019, ao relacionar dados do ano de 2018, aponta em relação a 

esse tipo de ação a existência de uma taxa de congestionamento próxima de 90%, implicando 

“39% do total de casos pendentes e 73% das execuções pendentes no Poder Judiciário”, 

segundo o relatório. 

No caso específico do Crea-PB, foi realizado o levantamento de dados relacionados à 

taxa de efetividade das execuções fiscais propostas pelo Conselho nos últimos cinco anos, 

tendo sido percebido que no período (01/2015 a 12/2019) o percentual de 75,02% de 

processos ainda ativos perante o Poder Judiciário e com valores ainda inscritos em dívida 

ativa. O percentual revelou-se surpreendente, uma vez que o referido levantamento nunca 

havia sido objeto de solicitação de auditoria ou mesmo sido realizado voluntariamente pelo 

Conselho. Em verdade, a mera observação decorrente do acompanhamento diário dos 

processos levava os integrantes da Assessoria Jurídica do Conselho a acreditar que o 
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percentual de recuperação de créditos por meio de execuções fiscais estaria no patamar 

aproximado de 50%, mas não foi isso o que a pesquisa revelou, o que conduziu à abertura de 

um processo de revisão dos filtros e procedimentos relacionados à inscrição em dívida ativa. 

Ainda em relação ao acúmulo de processos judiciais relativos às ações de execução 

fiscal, é preciso considerar que a capacidade orçamentária atual dos tribunais encontra-se bem 

limitada, sendo lícito supor que será cada vez mais difícil suprir a demanda de processos por 

meio de investimentos em novas estruturas físicas e na contratação de mais servidores. É 

preciso encontrar outra solução que possa contemplar eficiência e economicidade. 

Ao longo dos anos foram introduzidas mudanças na legislação e criados diversos 

cadastros e bases de dados visando aumentar a eficiência das execuções fiscais e das 

cobranças administrativas dos créditos devidos à Fazenda Pública, tendo sido incluídas nessa 

relação até mesmo a capacidade de protesto da CDA e a negativação dos créditos em 

cadastros restritivos de crédito, os quais foram criados originariamente para tratar apenas de 

relações de consumo. 

Embora diversos mecanismos de apoio tenham sido implantados como forma de tentar 

aumentar a eficácia da arrecadação tributária, muitos deles até mesmo de ordem extrajudicial, 

os números não permitem concluir que a manutenção da atual formação da execução fiscal no 

Brasil deva ser mantida com o mesmo regramento de quase 40 anos atrás, sendo que diversos 

autores já qualificam o modelo atual como ultrapassado e falido. 

Em verdade, a pesquisa permitiu ainda constatar como um dos problemas apresentados 

pelo cenário atual de acumulação de processos de execução fiscal é o de uma verdadeira 

conversão informal da figura do magistrado em um gestor de processos (função executiva), 

quando o mesmo deveria estar concentrado em sua função institucional de julgar os processos 

e dessa forma promover a pacificação dos conflitos sociais. 
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Com efeito, o modelo de execução administrativa parece ser a saída mais segura e 

econômica capaz de atender às demandas do cenário tributário atual, o que não pode ser 

classificado prematuramente como uma prática inconstitucional, uma vez que até mesmo os 

tribunais superiores vêm reconhecendo a recepção do modelo de execução administrativa 

previsto no Decreto-Lei n° 70/1966 (arts. 29 a 41), bem como a constitucionalidade da Lei n° 

9.514/1997 (art. 39, II). 

Em verdade, é perceptível que a fase inicial das ações de execução fiscal é composta 

por procedimentos notadamente administrativos, sendo que não é possível visualizar prejuízo 

imediato aos direitos subjetivos – e as garantias constitucionais - dos administrados desde que 

a estrutura administrativa fazendária fosse autorizada por lei a realizar atos iniciais 

executórios dos créditos tributários. É nesse sentido que o PL nº 2412/2007 surge como opção 

viável. 

O modelo de execução administrativa de créditos tributários já é realizado em outros 

países, mantendo-se o respeito ao direito dos executados ao acessarem o Poder Judiciário por 

meio de embargos e demais recursos, sendo assim possível repelir a prática de ilegalidades. 

No caso alemão, o estudo constatou que somente questões de ordem procedimental serão 

admitidas para questionamento na esfera judicial. 

Longe de representar a resolução de todos os problemas, a execução administrativa 

também é passível de vícios, a exemplo da possível acumulação de funções em estruturas 

fazendárias de menor porte e que possuam poucos servidores. 

A implantação do modelo administrativo de execução fiscal somente estará passível de 

algum sucesso mediante a adoção de regulamentação jurídica capaz de garantir o respeito às 

garantias constitucionais dos devedores, bem como o combate à expropriação indevida de 

bens, devendo ainda ser considerado o resultado futuro do julgamento do RE n° 627.106 pelo 

STF, o qual envolve o tema da constitucionalidade da execução extrajudicial atualmente 
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existente no Brasil, relacionada à execução dos contratos imobiliários. A demanda já possui 

repercussão geral reconhecida e encontra-se atualmente pendente de julgamento de mérito.  
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ANEXO 



PROJETO DE LEI Nº 2412, DE 2007 
 

(Do Sr. Regis de Oliveira) 
 
 
 

Dispõe sobre a execução administrativa da Dívida 
Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de suas respectivas autarquias e 
fundações públicas, e dá outras providências. 

 
 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º A execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações públicas será regida 
por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. A execução fiscal contra pessoa jurídica de direito público 
permanece regida pelo disposto nos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil. 

 

Capítulo II 

DOS CRÉDITOS EXECUTÁVEIS ADMINISTRATIVAMENTE 

 

Art. 2º Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de 
que trata o artigo 1º será considerado crédito da Fazenda Pública. 

§ 1º A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a 
não tributária, abrange atualização monetária, juros, multa de mora ou de ofício e demais encargos 
previstos em lei ou contrato. 

§ 2º A inscrição, que constitui o ato de controle administrativo da legalidade, 
será feita pelo órgão competente para a apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 
prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a instauração da 
execução fiscal administrativa, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 

§ 3º Atendendo critérios de economicidade e eficiência, o órgão competente 
para processar a execução fiscal pode fixar valor mínimo para a instauração do procedimento. 

§ 4º A Fazenda Pública pode cumular várias execuções fiscais contra o 
mesmo devedor, ainda que fundadas em títulos diferentes. 

Art. 3º O Crédito Fiscal regularmente inscrito goza de presunção de certeza 
e liquidez. 

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. 

Art. 4º Aplica-se ao crédito da Fazenda Pública de natureza não tributária o 
disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. 

 

Capítulo III 

DA COMPETÊNCIA 

 



Art. 5º A execução fiscal será promovida pelo órgão da Fazenda Pública 
das entidades a que se refere o caput do art. 1º em cuja jurisdição se situar o domicílio do executado, 
sua residência ou onde for encontrado. 

§ 1º A Fazenda Pública pode escolher o domicílio ou a residência de 
qualquer dos devedores, quando houver mais de um, ou o local onde qualquer deles for encontrado. 

§ 2º A execução fiscal pode ser promovida ainda no lugar em que se 
praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o executado, 
ou no local da situação dos bens, quando a dívida deles se originar. 

§ 3º O crédito da União será inscrito e executado na Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 

§ 4º As entidades a que se refere o caput do art. 1º poderão, mediante a 
celebração de acordos ou convênios, realizar atos processuais relativos ao processamento de 
execuções fiscais da Dívida Ativa umas das outras. 

Art. 6º Os atos executivos determinados pelo órgão encarregado da 
execução fiscal serão realizados pelos agentes fiscais, com observância do devido processo legal. 

§ 1º A execução fiscal será processada nos próprios autos de inscrição da 
Dívida Ativa. 

§ 2º O mandado executivo expedido pelo órgão encarregado da execução 
fiscal será instruído com a Certidão de Dívida Ativa, que dele fará parte integrante, como se transcrita 
fosse, e poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. 

 

Capítulo IV 

DA INSCRIÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 7º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa conterá: 

I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o 
domicílio ou residência de um e de outros; 

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de 
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização 
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

V – a data e o número de inscrição no Registro da Dívida Ativa; 

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se 
neles estiver apurado o valor da dívida. 

§ 1º A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de 
Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. 

§ 2º O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser 
preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. 

Art. 8º Após a notificação do devedor, a Certidão de Dívida Ativa não 
poderá ser emendada ou substituída, nem se admitirá a desistência da execução, se já houver 
embargos, salvo se estes cuidarem de questões meramente processuais, arcando a entidade 
exeqüente, nesse caso, com as despesas do processo. 

§ 1º Quando os embargos versarem sobre questões de mérito, a emenda 
ou substituição da Certidão de Dívida Ativa e a desistência total ou parcial da execução somente 
serão possíveis com a concordância expressa do executado, devendo a Fazenda Pública arcar com 
as despesas processuais. 

§ 2º Na hipótese de emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, 
será assegurada ao executado a devolução dos prazos para impugnação ou embargos. 

Capítulo V 



DO SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 9º A execução fiscal poderá ser promovida contra: 

I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II – o fiador; 

III – o espólio; 

IV – a massa; 

V – o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e 

VI – os sucessores a qualquer título. 

§ 1º O administrador judicial, o síndico, o comissário, o liquidante, o 
inventariante e o administrador, nos casos de recuperação judicial, falência, concordata, liquidação, 
inventário, insolvência ou concurso de credores, respondem solidariamente pelo valor dos bens 
administrados que alienarem ou derem em garantia antes de garantidos os créditos da Fazenda 
Pública. 

§ 2º Ao crédito da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as 
normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. 

§ 3º Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, 
poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a 
dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem 
insuficientes à satisfação da dívida. 

Capítulo VI 

DA NOTIFICAÇÃO 

 

Art. 10. O despacho que ordenar a expedição do mandado executivo 
importa em ordem para: 

I – notificação do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 
dívida, com juros, multa de mora ou de ofício e demais encargos indicados na Certidão de Dívida 
Ativa, impugná-la administrativamente ou ajuizar embargos à execução, com efeito suspensivo, 
perante o juízo competente; 

II – penhora de bens suficientes, se não for paga a dívida, nem 
impugnada a execução ou ajuizados embargos, ou ainda se forem a impugnação ou os embargos 
rejeitados; 

III – arresto de bens garantidores, se o executado não tiver domicílio certo 
ou se dele se ocultar, se não for encontrado, apresentar impugnação ou propuser embargos 
manifestamente protelatórios ou se agir de má-fé, nos termos dos artigos 17, incisos I a VII e 600, 
incisos I a IV, do CPC. 

IV – registro do arresto ou da penhora, independentemente do 
pagamento de custas ou de outras despesas cartorárias; 

V – avaliação dos bens arrestados ou penhorados. 

Art. 11. Se o devedor não for encontrado, será notificado por edital, sem 
prejuízo do arresto desde logo de bens suficientes para garantia da execução. 

§ 1º O edital de notificação será afixado na sede do órgão fiscal 
processante, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, com prazo de 30 (trinta) dias, e 
conterá a indicação da fazenda credora, o nome do devedor e dos co-responsáveis, o montante da 
dívida atualizada e sua natureza, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 
para pagamento e o endereço da entidade exeqüente. 

§ 2º O executado ausente do País será notificado por edital, com prazo de 
60 (sessenta) dias. 

§ 3º Não haverá notificação pelo correio ou com hora certa, na execução 
fiscal. 



 

Art. 12. A impugnação administrativa, versando questão de ordem pública, 
declarável de ofício pelo próprio órgão encarregado de processar a execução, pode ser interposta por 
simples petição nos autos. 

§ 1º A impugnação administrativa suspende o prazo para o pagamento ou 
interposição de embargos do executado. 

§ 2º Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso. 

§ 3º Rejeitada a impugnação, o devedor será notificado para, no prazo de 
15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito, devidamente atualizado, ou ajuizar embargos. 

Art. 13. A notificação do executado, pelo agente fiscal ou por edital, 
interrompe a prescrição, que recomeça a fluir pelo prazo previsto no artigo 174, do Código Tributário 
Nacional. 

 

Capítulo VII 

DO ARRESTO E DA PENHORA 

 

Art. 14. Transcorrido o prazo sem o pagamento, a impugnação 
administrativa ou o ajuizamento dos embargos, ou se estes forem rejeitados, o arresto converte-se 
em penhora. 

Parágrafo único. Far-se-á a intimação da penhora ao executado, 
pessoalmente ou por edital, se for o caso. 

Art. 15. Salvo determinação contrária da entidade credora, o arresto ou a 
penhora de bens obedecerá a seguinte ordem: 

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; 

II – títulos da dívida pública da pessoa jurídica de direito público 
executante, que tenham cotação em mercado; 

III – títulos da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, com cotação em mercado; 

IV – títulos e valores mobiliários que tenham cotação em mercado; 

V – pedras e metais preciosos;  

VI – bens imóveis; 

VII – navios e aeronaves; 

VIII – veículos de via terrestre;  

IX – bens móveis em geral; 

X – direitos e ações, rendas e prestações periódicas. 

§ 1º A penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os 
que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 

§ 2º Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos 
dos bens inalienáveis e impenhoráveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia. 

§ 3º A penhora poderá recair, ainda, sobre estabelecimento comercial, 
industrial ou agrícola, bem como sobre plantações ou edifícios em construção. 

§ 4º Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á, sempre, a intimação do 
cônjuge, se houver. 

§ 5º Tratando-se de penhora sobre bem indivisível, a meação do cônjuge 
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 

Art. 16. Se a penhora efetuar-se em dinheiro, o valor penhorado converter-
se-á, de logo, em renda da Fazenda Pública. 



§ 1º No caso de arresto em dinheiro, o valor arrestado será convertido em 
depósito bancário, à ordem e disposição da entidade credora, em estabelecimento oficial de crédito, 
que assegure atualização monetária, de acordo com os índices oficiais, até o trânsito em julgado da 
sentença definitiva dos embargos. 

§ 2º Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 
financeira, os agentes fiscais podem requisitar à autoridade supervisora do sistema bancário, 
preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do 
executado, bem como, no mesmo ato, determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na 
execução. 

§ 3º As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou 
aplicação até o valor indicado na execução. 

§ 4º Obedecidas normas de segurança equivalentes às aplicáveis aos 
processos judiciais (Art. 659, § 6º do Código de Processo Civil), a penhora de numerário e as 
averbações de penhoras de bens móveis e imóveis podem ser realizadas por meios eletrônicos. 

Art. 17. O auto de arresto ou de penhora conterá, além dos requisitos 
materiais e formais dos arts. 664 e 665 do Código de Processo Civil, também a avaliação dos bens 
arrestados ou penhorados, por quem os realizar. 

Parágrafo único. O agente fiscal encarregado do cumprimento do mandado 
executivo entregará cópia do auto de arresto ou de penhora, para fins de registro: 

I – no ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado; 

II – na repartição competente para emissão do certificado de registro, se 
for veículo; 

III – na junta comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade comercial, 
se forem ações, debêntures, partes beneficiárias, cotas ou qualquer outro título, crédito ou direito 
societário nominativo. 

Art. 18. Até a assinatura do auto de arrematação ou de adjudicação dos 
bens penhorados, poderá ser deferida, ao executado ou a terceiros, a substituição da penhora por 
depósito em dinheiro, que se converterá em pagamento da dívida. 

Parágrafo único. O órgão encarregado da execução fiscal poderá 
determinar a substituição dos bens arrestados ou penhorados por outros, independentemente da 
ordem enumerada no artigo 15, bem como determinar o reforço da penhora insuficiente. 

Art. 19. O curso da execução fiscal será suspenso, quando não forem 
localizados bens sobre os quais possa recair a penhora. 

§ 1º Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens 
penhoráveis, os autos da execução fiscal serão arquivados, pelo prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos. 

§ 2º Encontrados bens penhoráveis dentro do prazo prescricional previsto 
no § 1º, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução fiscal. 

§ 3º Quando não encontrar bens penhoráveis, o agente fiscal descreverá 
na certidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado. 

§ 4º A prescrição, de que trata o § 1º, poderá ser decretada de ofício pelo 
órgão competente para a exeução fiscal ou pelo juízo competente para decidir os embargos do 
executado. 

Art. 20. O executado poderá indicar à penhora bens livres e 
desembaraçados oferecidos por terceiro, com o consentimento expresso do respectivo cônjuge, se 
for o caso. 

Parágrafo único. O terceiro será intimado, sob pena de contra ele 
prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 10 (dez) dias: 

I – remir o bem, se a garantia for real; 

II – remir a execução, pagando a dívida com juros, multa de mora ou de 
ofício e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, pelos quais se obrigou, se a garantia 
for fidejussória. 
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Capítulo VIII  

DOS EMBARGOS 

 

Art. 21 Os embargos à execução fiscal da Dívida Ativa da Fazenda Pública 
serão julgados pelo juízo do local onde funcionar o órgão da Fazenda Pública encarregado do seu 
processamento administrativo. 

Parágrafo único. A competência para processar e julgar os embargos exclui 
a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da recuperação judicial, da concordata, da 
liquidação, da insolvência ou do inventário. 

Art. 22. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles 
conta-se a partir da respectiva notificação, salvo tratando-se de cônjuges. 

Art. 23. O executado poderá pagar a parcela da dívida, que julgar 
incontroversa e embargar a execução do remanescente. 

Art. 24. No prazo dos embargos à execução fiscal, o executado, sob pena 
de preclusão, alegará toda a matéria útil à defesa, requerendo provas e juntando aos autos os 
documentos e o rol de até três testemunhas, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

Parágrafo único. Não será admitida reconvenção e as exceções, salvo as 
de suspeição, incompetência e impedimento, serão argüidas como matéria preliminar e serão 
processadas e julgadas com os embargos. 

Art. 25. Recebidos os embargos, o juiz mandará citar a fazenda exeqüente, 
por intermédio de seu procurador, para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, designando em 
seguida audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

§ 1º Não se realizará audiência, se os embargos versarem somente matéria 
de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, casos em que o juiz 
proferirá a sentença no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º Não haverá remessa oficial da sentença que julgar procedentes os 
embargos, quando: 

I – o valor da execução fiscal não exceder a 240 (duzentos e quarenta) 
salários mínimos; ou 

II – a sentença fundar-se em jurisprudência do plenário do Supremo 
Tribunal Federal ou em súmula desse tribunal ou do tribunal superior competente. 

Art. 26. Qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública 
será feita pessoalmente, mas poderá realizar-se mediante vista dos autos, com sua imediata 
remessa, pelo cartório ou secretaria. 

Art. 27. É lícito também ao executado ajuizar embargos à arrematação ou à 
adjudicação, fundados em: 

I – nulidades da execução, desde que não haja preclusão, nos termos do 
art. 24; 

II – pagamento, novação, transação, compensação ou prescrição, desde 
que supervenientes à penhora; 

III – excesso ou vícios da penhora ou de seu reforço; 

IV – vícios ou impropriedades da avaliação. 

Art. 28. Rejeitados os embargos, em decisão definitiva, o executado será 
notificado para pagar a dívida e seus respectivos encargos, devidamente atualizados, no prazo de 10 
(dez) dias. 

Art. 29. No caso de embargos manifestamente protelatórios, o juiz imporá 
multa ao embargante, no valor de até 20% (vinte por cento) do montante em execução. 

 

Capítulo IX 

DA ADJUDICAÇÃO 



 

Art. 30. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados pelo 
preço da avaliação, se a execução não for embargada, se rejeitados os embargos ou se, findo o 
leilão, não houver licitantes. 

§ 1º A Fazenda Pública terá ainda preferência para adjudicar os bens 
penhorados, em igualdade de condições com a melhor oferta obtida em leilão, no prazo de 30 (trinta) 
dias. 

§ 2º Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos 
créditos da Fazenda Pública, a diferença será depositada previamente à adjudicação, pela entidade 
exeqüente, em estabelecimento oficial de crédito, à disposição do executado, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

Art. 31. Os bens penhorados podem ser alienados antecipadamente, 
quando houver risco de perecimento ou depreciação ou manifesta vantagem, desde que haja 
concordância do executado. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, o produto da alienação será 
destinado ao pagamento da dívida exeqüenda. 

 

Capítulo X 

DA ARREMATAÇÃO 

 

Art. 32. Ressalvado o disposto nos arts. 30 e 31, a alienação de quaisquer 
bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo órgão encarregado de 
processar a execução fiscal. 

§ 1º A Fazenda Pública poderá ordenar e o executado poderá requerer que 
os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes individualizados. 

§ 2º Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais 
despesas indicadas no edital. 

§ 3º A alienação poderá ser realizada também por meio de leilão eletrônico, 
com o uso de páginas na rede mundial de computadores, administradas pelos próprios órgãos 
processantes ou em convênio firmado com entidades, públicas ou privadas, atendidos os requisitos 
de ampla publicidade, autenticidade e segurança e com observância das regras estabelecidas na 
legislação sobre certificação digital. 

Art. 33. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de 
costume, na sede do órgão incumbido da execução fiscal, e publicado no órgão oficial em resumo, 
uma só vez e gratuitamente, sem prejuízo do emprego facultativo de outros meios de divulgação que 
assegurem a ampliação da publicidade. 

Parágrafo único. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 
não será superior a 30 (trinta) nem inferior a 10 (dez) dias. 

Art. 34. A execução prosseguirá pelo saldo remanescente, se o valor do 
crédito da Fazenda Pública for superior ao obtido pela arrematação, pela alienação antecipada ou 
pela adjudicação dos bens. 

 

Capítulo XI 

DOS MEIOS ASSECURATÓRIOS DA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO FISCAL 

 

Art. 35. A execução fiscal não está sujeita a concurso de credores ou 
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 

Parágrafo Único. Ressalvados os créditos decorrentes da legislação do 
trabalho ou do acidente de trabalho e, na falência, os enumerados pela legislação específica, o 
concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte 
ordem: 

I – União, suas autarquias e fundações públicas; 



 

II – Estados, Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, 
conjuntamente e pro rata; 

III – Municípios, suas autarquias e fundações públicas, conjuntamente e 
pro rata; 

Art. 36. Nos processos de falência, recuperação judicial, concordata, 
inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada 
sem a prova de solução do crédito fiscal ou de concordância da Fazenda Pública. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, se comprovado nos 
autos terem sido reservados bens ou rendas suficientes ao total pagamento do crédito fiscal. 

Art. 37. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, 
que sejam previstos em lei, responde pela satisfação do crédito da Fazenda Pública a totalidade dos 
bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, 
inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual 
for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei 
declare absolutamente impenhoráveis. 

Parágrafo único. Ficam ainda sujeitos à execução os bens alienados em 
fraude de execução. 

Art. 38. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de 
bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por 
crédito tributário ou não tributário regularmente inscrito, salvo na hipótese de terem sido reservados 
pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em execução. 

Art. 39. Não corre a prescrição em favor do executado que:  

I – frauda a execução; 

II – opõe-se maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 

artificiosos; 

III – resiste injustificadamente às ordens executivas; 

IV – não indica ao agente fiscal onde se encontram os bens sujeitos à 

execução. 

Art. 40. Mediante a apresentação do mandado executivo, os agentes fiscais 
poderão exigir todas as informações de que disponham os tabeliães, escrivães, diretores de 
secretarias de varas e serventuários de ofício, entidades bancárias e demais instituições financeiras, 
empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, inventariantes, 
síndicos, comissários e liquidatários e quaisquer outras entidades ou pessoas portadoras de 
informações necessárias à execução do crédito da Fazenda Pública, com relação a bens, rendas, 
negócios ou atividades de terceiros, mantendo-se o sigilo legal, sob pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal, sem prejuízo do disposto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea b, da 
Constituição Federal. 

Art. 41. Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de 
força policial, o agente fiscal a requisitará, mediante a simples exibição do mandado executivo. 

Art. 42. Os arts. 1º, 2º, 5º, 12 e 13 da Lei nº Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 
1992, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1° O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a 
constituição do crédito, inclusive no curso da execução da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações públicas. (NR) 

................................................................................... 

 

Art. 2º ........................................................................ 

 

................................................................................... 

 



V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do 
crédito fiscal: 

a) deixa de pagá-lo no prazo legal; 

 

................................................................................... 

 

Art. 5° A medida cautelar fiscal será requerida ao juiz competente para o 
julgamento dos embargos à execução administrativa da Dívida Ativa da Fazenda Pública. 

Parágrafo único. Se os embargos estiverem em Tribunal, será competente 
o relator do recurso. (NR) 

................................................................................. 

 

Art. 12. A medida cautelar fiscal conserva a sua eficácia na pendência do 
processo de execução fiscal administrativa ou do julgamento dos embargos, mas pode, a qualquer 
tempo, ser revogada ou modificada. (NR) 

Art. 13. ..................................................................... 

 

.................................................................................. 

 

III – se forem acolhidos, em decisão definitiva, os embargos judiciais do devedor 
contra a execução fiscal; 

.................................................................................. (NR)” 

 

Capítulo XII DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 43. As Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações públicas prestar-se-ão mútua 
assistência e permutarão informações necessárias ou convenientes para viabilizar a execução de 
seus respectivos créditos, inclusive sobre a situação patrimonial dos devedores, mantendo-se o sigilo 
previsto no artigo 198, do Código Tributário Nacional, sem prejuízo do disposto no artigo 5º, inciso 
XXXIV, alínea b, da Constituição Federal. 

Art. 44. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 
emolumentos. A prática de atos processuais de seu interesse dependerá, contudo, de preparo ou de 
prévio depósito, quando forem indispensáveis para a realização do processo judicial. 

Parágrafo único. Vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 
despesas feitas pela parte contrária. 

Art. 45. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento do 
crédito respectivo perante a repartição competente, inclusive quanto aos modelos de documentos de 
arrecadação. 

Art. 46. O procurador, o agente fiscal ou qualquer outro servidor público 
que, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, prejudicar a execução, será responsabilizado, civil, 
penal e administrativamente. 

Parágrafo único. O agente fiscal deverá efetuar no máximo em 30 (trinta) 
dias as diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força maior devidamente justificado. 

Art. 47. As publicações de atos processuais poderão ser feitas 
resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes processos. 

Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do 
processo e da correspondente inscrição em Dívida Ativa, bem como aos nomes das partes e de seus 
representantes, suficientes para a sua identificação. 

Art. 48. O processo administrativo correspondente à inscrição do crédito 



fazendário, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na 
repartição competente, dele se extraindo cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas 
pelas partes ou requisitadas pelo Ministério Público. 

Parágrafo único. Mediante requisição do juiz à repartição competente, 
poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juízo, lavrando o serventuário termo de 
recebimento, para instrução de qualquer feito judicial, devendo os autos do processo administrativo 
ser devolvidos à procuradoria competente no prazo de até 30 (trinta) dias. 

Art. 49. O processamento das ações de execução judicial da Dívida Ativa 
da Fazenda Pública em que já houver sido regularmente citado o devedor, na data em que entrar em 
vigor esta lei, prosseguirá de acordo com as regras vigentes no regime jurídico anterior, até a sua 
decisão definitiva. 

Art. 50. Resalvado o disposto no artigo 49, ficam revogadas as disposições 
em contrário, especialmente: 

I – A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980; 

II – Na Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992, a alínea a do inciso V e o 
inciso VI do artigo 2º; o art. 11; os incisos I e II do art. 13; o art. 14; e o art. 15. 

 

Art. 51. Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 

 
 
 
 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Há muito tempo se buscam soluções para o problema do congestionamento 
do Poder Judiciário, e suas conseqüências danosas sobre a demora na prestação jurisdicional, sobre a 
ineficácia das decisões judiciais e a conseqüente desmoralização das instituições democráticas. Visando a 
suprimir os entraves, o País vem promovendo um sistemático processo de reformas normativas, que se 
estende desde alterações em nível constitucional – como, por exemplo, as trazidas pela Emenda nº 45 – 
até mudanças na lei ordinária, de que são exemplo as Leis nº 11.187 e 11.232, de 2005, e 11.276, 11.277 
e 11.280, de 2006. 

Esse meritório esforço não pode deixar de lado o aperfeiçoamento das ações 
que interessam ao Estado na qualidade de parte. Os dados hoje disponíveis comprovam, com efeito, ser o 
poder público o principal responsável pela sobrecarga de trabalho do Judiciário. Seja pela repetição de 
ações em que estão em jogo interesses homogêneos, seja pela tradição de esgotar as vias recursais, 
mesmo quando reconhecidamente já não há mais qualquer possiblidade de sucesso, seja pela própria 
estrutura da legislação processual brasileira, que por si só dificulta a tramitação, o fato é que qualquer 
medida que produzisse alguma racionalização dos meios por que o próprio Estado recorre ao Poder 
Judiciário já seria motivo de expressiva melhora, no que diz respeito à satisfação das demandas da 
sociedade quanto ao seu desempenho. 

Entre as medidas de racionalização dos processos que sempre têm sido 
cogitadas, entre os que se dedicam ao estudo do tema, encontra-se o processamento administrativo das 
execuções fiscais. A atividade de execução, com efeito, tem natureza muito mais administrativa do que 
jurisdicional. Com exeção 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. A autoridade judicial atua sobretudo fazendo aplicar a legislação, fazendo atuar 
a vontade da lei. 

Nada mais natural, nessa ordem de idéias, do que transferir esses atos para a 
esfera administrativa propriamente dita, onde estarão mais adequadamente localizados. Além de maior 
celeridade – em benefício de todos, especialmente daqueles que pagam regularmente seus tributos e 
dívidas – essa mudança trazendo também, aos juízes, maior disponibilidade para desempenharem as 
funções em que efetivamente se faz mister a capacidade de julgar, a habilidade de interpretar a norma e 
solucionar conflitos. 

Nem seria preciso reafirmar, nesse ponto, o compromisso com as garantias do 
livre e amplo acesso ao Poder Judiciário. Trata-se de princípio constitucional inseparável da estrutura de 
um Estado que se pretenda Democrático e de Direito. E a translação do processamento das execuções 



fiscais para a esfera administrativa em nenhuma medida ferirá esse princípio, desde que se assegure aos 
cidadãos e contribuintes o respeito ao que reza o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. 

A proposta que ora se eleva ao debate, nesta Casa, tem o propósito de 
estruturar essa mudança de paradigmas, para a execução dos créditos fiscais. 

Trata-se, como já mencionado, de um novo passo na caminhada rumo à 
racionalização da prestação jurisdicional do Estado, ao tempo em que pretende simplificar e dar mais 
agilidade a procedimentos que, afinal, não passam da conclusão, da materialização, da concretização da 
vontade da norma jurídico-tributária, quando essa concretização não se realiza pela submissão voluntária 
do contribuinte, mas vem a exigir a constrição de seus bens, para garantir o cumprimento do interesse 
público. 

Embora o eixo principal da tramitação das execuções fiscais esteja sendo 
transferido, da competência do Judiciário para a do Executivo, a proposta toma o cuidado de garantir o 
acesso do contribuinte às vias judiciais, por meio de embargos à execução fiscal e à adjudicação ou à 
arrematação. Está assim assegurada a possibilidade de o executado submeter sua causa ao julgamento 
do juiz. Mas ao juiz fica reservada, enfim, a atividade estritamente jurisdicional – que é de interpretar e 
julgar. 

A constrição patrimonial, inerente aos processos de execução, far-se-á, assim 
como hoje, sob o poder de império do Estado. Mas o agente público dela encarregado será outro: o titular 
do órgão da Fazenda Pública, designado especificamente para essa atribuição e sujeito a todas as 
responsabilidades dela decorrentes. No caso da União, a proposta já especifica como órgão responsável a 
Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o órgão hoje encarregado do processamento e inscrição da 
Dívida Ativa federal. 

Em linhas gerais, a proposta inova pouco, quanto aos procedimentos 
executivos. Pode-se mesmo afirmar que, procurando seguir a tendência mais moderna, e que já se vem 
implementando no tocante à execução comum, apenas promove a translação da competência, segundo a 
sua definição doutrinária mais aceita, vale dizer, da atribuição de parcela do poder de império do Estado a 
um determinado órgão de sua estrutura, a fim de que ponha em prática os atos materiais necessários à 
realização de suas funções. 

Outras alterações normativas se fazem necessárias, evidentemente, como 
decorrência natural dessa mudança, ou para atualizar alguns aspectos da norma ora em vigor, entre as 
quais merecem destacar-se as seguintes: 

a) a possibilidade de o devedor manejar a impugnação administrativa da 
execução fiscal, antes mesmo de recorrer ao Judiciário, versando qualquer questão de ordem pública, 
declarável de ofício pelo próprio órgão encarregado da execução, por simples petição nos autos (art. 13); 

b) a possibilidade de os agentes fiscais requererem, inclusive por meio 
eletrônico, à autoridade supervisora do sistema bancário, informações sobre a existência de ativos em 
nome do executado e a sua indisponibilidade, se for o caso, até o valor da execução (art. 17, §§ 2º a 4º); 

c) a possiblidade de penhora de numerário e as averbações de penhoras de 
bens móveis e imóveis serem realizadas por meios eletrônicos, desde que obedecidas normas de 
segurança adequadas, baseadas no dispositivo já em vigor do Código de Processo Civil (CPC - art. 659, § 
6º); 

d) o fim da remessa oficial da sentença que julgar procedentes os 
embargos, quando o valor da execução fiscal não exceder a 240 (duzentos e quarenta) salários mínimos 
ou quando a sentença fundar-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 
desse tribunal ou do tribunal superior competente; 

e) a possiblidade de os bens do executado irem a leilão por meio de processo 
eletrônico. 

Quanto ao requerimento de informações sobre a existência de ativos em nome 
do executado – e a sua indisponibilidade – é bom esclarecer, prevenindo eventuais questionamentos 
futuros, uma vez que se trata de matéria tendente a gerar polêmica, que não se trata de violação ao sigilo 
constitucionalmente protegido, porque o agente público não está autorizado a requisitar informações a 
respeito dos valores eventualmente existentes, mas simplesmente da existência ou não de valores até o 
montante do débito fiscal – o que é bem diferente, além de consentâneo com a sua atribuição. Atende-se, 
assim, ao interesse público vinculado à efetividade da legislação fiscal, sem ofender qualquer direito do 
contribuinte ou do cidadão. 

Em reforço à proteção que se deseja assegurar ao sigilo das informações do 
contribuinte, nos termos do que lhe garante a Constituição, o art. 40 da proposta reforça o entendimento de 
que, sob pena de responsabilidades administrativa, civil e penal, as informações obtidas no processo de 
execução fiscal permanecerão submetidas ao disposto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Carta Magna. 



É certo que a jurisprudência constitucional sobre o assunto passou por um 
período de vacilação, no início, quanto à definição dos limites em que a lei poderia disciplinar a troca de 
informações entre órgãos públicos. Mas o que se observa é uma tendência de sedimentação do 
entendimento mais ajustado e consentâneo com o verdadeiro interesse da sociedade – que é, certamente, 
o de dotar os organismos competentes para a concretização do mandamento legal de meios adequados ao 
cumprimento de sua função. O interesse da sociedade não é, certamente, proteger o sonegador e o 
inadimplente, que costumeiramente se valem de interpretações espertas dos limites do sigilo 
constitucional, para fugirem ao seu dever de contribuintes e de cidadãos, com o cumprimento de suas 
obrigações fiscais. 

Promovem-se, ainda, alterações na lei do procedimento cautelar fiscal – a Lei 
nº 8.397, de 1992 – com o fito de adaptá-la ao novo regime executivo que se pretende implantar. 

O art. 49 da proposta, finalmente, procura regular o período de transição entre o 
regime legal ora em vigor e o que se pretende instituir. É certo que as normas processuais têm, em geral, 
eficácia imediata, no que respeita aos processos em andamento. Esse princípio não pode ser adotado, no 
entanto, para a alteração que ora se propõe, como parece evidente. Optou-se, nessa ordem de idéias, por 
manter o processamento das ações em que o devedor já tiver sido regularmente citado sob a égide da 
legislação anterior, até a decisão definitiva em cada caso concreto. 

Certo, portanto, de que a aprovação da presente proposta há de contribuir para 
dar maior agilidade ao recebimento dos créditos da Fazenda Pública, e também para desonerar o Poder 
Judiciário de uma atividade de caráter meramente administrativo, que hoje a lei lhe comete, em prejuízo da 
racionalidade do sistema e do bom andamento de seus trabalhos, conclamo os ilustres Parlamentares 
desta Casa a emprestarem o apoio indispensável à sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2007 

 

 

Deputado REGIS DE OLIVEIRA 
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