
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.  
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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.  
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