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O homem é senhor do conhecimento porque é criador 

do próprio conhecimento. A arte mantém e amplifica 

esse impulso criador. Entretanto, o homem do 

conhecimento dele se "esquece". Esquece-se porque a 

ciência busca igualdade, identidade, restrição 

calculada das possibilidades de interpretação, 

verdade, incorrigibilidade. Para tais fins, a "folha 

primordial" parece mais importante do que a folha. 

Em outras palavras, conjectura-se que o próprio 

movimento de produção do conhecimento científico 

dissimula seu próprio aspecto criador. Se todos os 

dias oriento-me por um relógio quanto as minhas 

atividades, não é surpreendente que tal convenção – a 

contagem segura e automática do tempo pelo relógio 

– seja estendida quase que naturalmente ao próprio 

tempo e, para muitos, o próprio tempo seja em-si 

divisível, mensurável, dominável. O que se perde de 

vista é que o relógio é apenas uma maneira de 

antropomorfia do tempo, um modo de fazê-lo 

solidário às nossas demandas. Nesse sentido, criamos 

o tempo, ou seja, criamos aquilo que podemos 

conhecer acerca do tempo. E o que "esquecemos"? 

Esquecemos que somos criadores.  

 

Friedrich Nietzsche 
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RESUMO 

 

 

A presente Tese de Doutorado tem objetivos bem simples. Baseados na realidade trazida 

pelos nossos Tribunais, pretendemos tratar sobre o processo de Execução Fiscal regido pela 

Lei n⁰ 6.830/1980 e a medida expropriatória conhecida como Penhora ―On Line‖ dentro do 

contexto do princípio da menor onerosidade ao devedor. Inicialmente destacamos a realidade, 

atrelada ao conhecimento, trabalhando com o comparativo entre Linguagem Social e 

Linguagem Jurídica no contexto da estruturação do nosso sistema jurídico, determinando uma 

forma de comunicação entre os seres – a própria linguagem. Disso justifica-se nossa 

aproximação com a Semiótica compreendida como a Teoria Geral dos Signos – dividida em 

plano sintático, semântico e pragmático. É correto afirmar que em termos gerais e abstratos 

nasce a obrigação tributária, da qual seu elemento essencial formalizado é o crédito tributário. 

Ademais, com o fato jurídico tributário, hipótese vertida em linguagem competente, dá-se a 

incidência tributária. Procuramos fazer uma abordagem valorativa do Direito, destacando os 

princípios constitucionais norteadores, os órgãos julgadores e como paradigma, as normas 

jurídicas pátrias, no contexto de norma jurídica completa. 

Dessas considerações, possível será identificar o momento de ocorrência da Execução Fiscal 

dentro do Processo de Positivação do Direito em que transitamos do ponto de maior abstração 

das expressões do Direito até aquelas de maior concretude externadas, por exemplo, na 

Penhora de Bens para garantia de determinada dívida ativa.   

Por fim, apesar das várias formas de Penhora admitidas no nosso Ordenamento Jurídico, 

como a Fiança Bancária, os Bens Imóveis, a novidade do seguro garantia e com as decisões 

dos Tribunais em relação a essas garantias, daremos, atenção especial à Penhora ―On Line‖ e 

suas principais características, assim poderemos demonstrar a efetividade dessa medida e a 

sua utilidade na conclusão do Executivo Fiscal, considerando o Princípio da menor 

Onerosidade ao devedor. 

 

 

Palavras-Chave: EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – MENOR ONEROSIDADE. 
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ABSTRACT 

 

 

This PHD Thesis has simple goals. Based in reality brought by our courts, we intend to treat 

about the tax foreclosure process governed by Law No. 6.830/1980 and expropriation 

measure known as Garnishment "On Line" within the context of the principle of least burden 

to the debtor. Initially highlight the reality, linked to knowledge, working with Comparative 

Language Social and Legal Language in the context of the structure of our legal system, 

determining a form of communication between humans - language itself. That justified our 

approach to semiotics understood as the General Theory of Signs - split plan syntactic, 

semantic and pragmatic. Is it true that in general terms and abstract born the tax obligation, 

which formalized its essential element is the tax credit. Moreover, with the tax legal fact, 

hypothesis poured language competent to give tax incidence. We seek an approach to valuing 

the law, especially constitutional principles guiding the organs judges and legal standards as a 

paradigm homelands, in the context of a rule complete. 

These considerations, it is possible to identify the timing of Tax Enforcement in the process of 

positive law in one moves from the point of abstraction higher expressions of the law to those 

of greater concreteness externadas, for example, the attachment of assets to guarantee certain 

outstanding debt. 

Finally, despite various forms of Garnishment accepted in our legal system, as the Bank 

Guarantee, the Real Estate, the novelty of the surety, and also the decisions of the courts in 

relation to these guarantees, we will give special attention to Attachment " On Line "and its 

main features, so we can demonstrate the effectiveness of this measure and its usefulness in 

completing the Executive Committee, considering the principle of least burden to the debtor. 

 

 

Key-words: PROCESS – ATTACHMENT – LESS BURDEN. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Direito é feito de linguagem. As várias criações normativas (enunciados) são 

observadas pelos seres cognoscentes (Ato de Conhecimento sensorial) fazendo gerar um 

conceito pelo ato de conhecimento conceptual. Assim, podemos afirmar que o Direito não 

incide diretamente sobre os fatos e sim sobre a linguagem dos fatos. Fatos somente serão 

jurídicos, portanto, terão relevância para o Direito, a partir da intersecção fato e norma. Da 

análise do contencioso tributário no Brasil percebemos que o Direito não é o que esta escrito, 

e sim, a interpretação que se faz do Direito. O Ato de enunciação, como bem explica o Prof. 

Paulo de Barros Carvalho, revela como tudo no Direito pode ser interpretado. A lei é uma 

caixa de palavras que pode ser interpretada de várias formas distintas. Nesse contexto, a 

Penhora no processo de Execução Fiscal é o direito aplicado e já interpretado. Então, como 

fica a segurança jurídica? As várias formas de interpretação sobre um mesmo enunciados 

prescritivo são positivas ou negativas para o Direito? 

Sabemos que a aplicação do Princípio da Segurança Jurídica solidifica o 

Ordenamento Jurídico Pátrio e que dentro do sistema do Direito existem proposições 

normativas de variados conteúdos, sendo que, o que confere homogeneidade a todas essas 

regras é a normatividade. No sistema do Direito se elege como critério a estrutura lógica das 

proposições prescritivas, ou seja, a indicação do destinatário da prescrição e a ação prescrita. 

Quanto ao destinatário, a prescrição pode ser geral ou individual; quanto à ação prescrita, 

abstrata ou concreta. Dessa forma, as normas jurídicas podem ser gerais, se dirigidas a uma 

classe de pessoas, a vários destinatários; serão abstratas, se universais a respeito do 

comportamento; individuais, se restringirem o seu destinatário (como as sentenças) e serão 

concretas, se regularem uma ação particular. O descumprimento de qualquer desses comandos 

poderá desencadear a sua instrumentalização: a norma processual. 

Nossa proposta inicial diz respeito à projeção axiológica do direito processual 

tributário. O tema se justifica, pois o dado valorativo está presente em todo organismo do 

Direito, e, em todos os seus aspectos. Especialmente, na seara processual tributária, onde há 

Direito, há valor. Imprescindível na elaboração científica, a interpretação do conteúdo 

axiológico contido na linguagem do direito tributário e processual tributário sendo esse o 

meio de sistematização dos valores ali presentes, que serve de instrumental de balizamento de 

aplicação do próprio direito. 
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O método é o dogmático e a técnica a hermenêutica-analítica. Tomamos o Direito 

como um conjunto de normas jurídicas válidas, que se materializa na forma de enunciados 

prescritivos. O modo de nos aproximarmos do Direito será pela Linguagem, discorrendo 

sobre alguns tipos de linguagens conhecidas e aqui úteis. E depois, por tomar o direito como 

um corpo de linguagem, aplicaremos, também, a técnica da Semiótica, tratando dos planos 

sintático, semântico e pragmático das normas construídas. Nosso trânsito entre esses planos 

revelará a força pragmática escolhida no presente trabalho.  

Como objetivo geral, com a realização do estudo dos enunciados que tipificam o 

processo tributário de Execução Fiscal, visamos dar nossa contribuição (ainda que pequena) 

para aplicação das regras de expropriação de bens ou direitos e a sua real utilidade dentro da 

proposta brasileira da Execução Fiscal. Especificamente, utilizaremos inúmeros julgados dos 

nossos Tribunais Regionais, de Justiça e Superiores apresentando a interpretação adotada com 

relação à aplicação das normas à Penhora. 

Tem-se, capítulo por capítulo, o entrelace dos institutos de forma coesa e 

simplificada de modo a determinar o ineditismo pretendido pelo projeto ora apresentado. 

Passaremos pelo Processo de Positivação do Direito Tributário basicamente para a 

determinação do momento em que se dá especificamente a Execução Fiscal, e mais ainda, 

para indicação da real utilidade da Penhora de Bens ou Direitos. 

Ponto importante desse trabalho se apresenta no destaque dos requisitos ou 

pressupostos para a propositura das Execuções Fiscais que são as condições de 

existência/validade do processo, como, o lançamento ou processo administrativo com decisão 

irreformável, o Título Executivo Extrajudicial representado pela Certidão de Dívida Ativa 

(CDA) e a liquidez, certeza e exigibilidade desse título.  

Indicamos e explicamos algumas espécies de Penhora admitidas em Execução Fiscal, 

caracterizando principalmente como dito, a utilidade dessas espécies e a efetividade dessas 

medidas para o alcance da extinção do crédito tributário pelo pagamento. 

Temos em mente tecnicamente 02 (dois) pontos fundamentais que estará regendo 

esse trabalho, quais sejam, a indicação dos bens à Penhora pelo devedor, e principalmente, a 

sua aceitação pelas Fazendas Públicas em Geral, dando efetividade dessas indicações para a 

final solução das relações jurídicas maculadas. 

Nesse contexto, traremos inúmeros julgados sobre a Penhora emitidos pelos 

Tribunais Brasileiros, para que, de forma estatística não revelada, possamos demonstrar a 

eficácia e utilidade dessas expropriações na seara da Execução Fiscal. Dizemos não revelada, 

pois, nosso enfoque não se reveste em simples estatísticas. Estamos empenhados em expressar 
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nosso ponto de vista dentro de todo o contexto normativo sobre esse Tema, desde a máxima 

abstração até sua efetiva aplicação ou concretude.   

Tomamos por exemplo a Penhora ―On Line‖ já que no nosso sentir, hoje, compõe, a 

melhor forma de satisfação do crédito tributário inadimplido, mas, destacamos que a despeito 

desse formato simplório e efetivo, muito se deve prosseguir para evitar que a sociedade em 

geral seja engessada pelo excesso de poderes exercidos na obtenção daquela satisfação.  

O Princípio da menor onerosidade desponta aqui nesse momento para 

contrabalancear essa situação já que a Penhora ―On Line‖ deve ser balizada dentro da nossa 

sistemática constitucional de relevo dos direitos e garantias fundamentais. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: REALIDADE, CONHECIMENTO E 

LINGUAGEM. 

 

 

1.1. Realidade, Conhecimento e Linguagem. 

 

No mundo, acontece a todo instante, e, portanto, agora, infinidade de coisas. A 

pretensão de dizer o que é que acontece agora no mundo é ideal. Mas assim como é 

impossível conhecer diretamente a plenitude do real, não temos outro remédio senão construir 

arbitrariamente uma realidade
1
, supor que as coisas são de certa maneira, essa suposição faz-

se absolutamente subjetiva; de cada ser. Isto nos proporciona um esquema, quer dizer, um 

conceito ou conjunto de conceitos. Com ele, olhamos depois a efetiva realidade, e então, só 

então, conseguimos uma visão aproximada dela. Nisto consiste todo uso do intelecto. 

Esse discurso transferido para o Direito deve se posicionar de forma a delimitar o 

que devemos e o que não devemos fazer diante dessa infinidade de coisas e em relação aos 

demais indivíduos essa tarefa não se faz simplória e nem imediata. No nosso sentir, o grande 

desafio do Direito se encontra estritamente no conceito dado a todas as coisas e sua respectiva 

aplicação, sendo essa última a razão de ser e a importância das decisões dos nossos Juízes e 

dos Tribunais, mais ainda, as reiteradas decisões que chamamos de Jurisprudência.   

Cabe, portanto, a aproximação das técnicas do conhecimento ao Direito a ser 

aplicado para o maior e efetivo alcance de toda a sociedade. Estamos carentes de soluções, 

mesmo que elas nos sejam contrárias, pois, a Segurança Jurídica nada tem a ver com decisão 

favorável e sim com possibilidade ampla de discussão e certeza na aplicação do Direito. Isso, 

no dizer do Professor Humberto Theodoro Jr
2
, citando Couture, significa que: 

 

[...] "na ordem jurídica, execução sem conhecimento é arbitrariedade; 

conhecimento sem possibilidade de executar a decisão significa tornar 

ilusórios os fins da função jurisdicional". 

 

Acreditamos que, todo conhecimento somente se revela por meio da linguagem 

correspondendo o ato ou efeito de exercitar as modalidades formais da consciência 

(percepção, sensação, lembrança, emoções, imaginação, vontade, pensamento, sonhos, 

                                                 
1
 Lembramos aqui de Vilém Flusser em Língua e Realidade em que a concepção da realidade tem origem no 

império da possibilidade, da qual é tirada e realizada mediante a articulação das línguas concretas, pag.73. 

2 Theodoro Jr., Humberto, A Lei de Execuções Fiscais, pág. 87. 
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esperanças etc); faculdade de conhecer; idéia; noção; informação; notícia; consciência da 

própria existência. O conhecimento não reproduz o dado-material (realidade disposta no 

mundo existencial), a coisa em si mesmo, mas, reproduz o que se dá na experiência do ser 

cognoscente – Homem como construtor da realidade. Assim o homem consciente 

(―consciência de algo‖ – reflexão interna e externa) confere representação e categorias de 

conhecimento às impressões recebidas passivamente pelos seus sentidos, sobre as quais, o 

espírito, reagindo, aplica as suas formas subjetivas, moldes dentro dos quais se enquadram os 

fenômenos (conhecimento + valores).  

Com efeito, o conhecimento é reconstitutivo desse dado-material e constitutivo do 

objeto-material. Assim depreende-se que, como no dizer do ilustre Professor Paulo de Barros 

Carvalho
3
:  

 

―Todo conhecimento é redutor de dificuldades, reduzir as complexidades do 

objeto da experiência é uma necessidade inafastável para se obter o próprio 

conhecimento‖. 

 

Para relacionarmos o conhecimento à linguagem, devemos compreender inicialmente 

que, a reviravolta linguística ocorreu por forte sustentação em Wittgenstein
4
, onde a 

linguagem passa a ser entendida em primeiro lugar, como ação humana, ou seja, a linguagem 

é o dado último enquanto é uma ação fática, prática. Há agora uma nova concepção da 

constituição do sentido. Esse sentido não pode ser mais pensado como algo que uma 

consciência produz para si independentemente de um processo de comunicação, mas deve ser 

compreendido como algo que nós, enquanto participantes da realidade e de comunidades 

linguísticas, sempre comunicamos reciprocamente. Essa virada rumo à explicitação tem um 

caráter prático, intersubjetivo e histórico da linguagem humana. 

Assim, a linguagem é sempre uma práxis comum realizada de acordo com regras 

determinadas. Essas regras não são, contudo, convenções arbitrárias, mas são originadas 

historicamente a partir do uso das comunidades linguísticas; são, portanto, costumes que 

chegam a tornarem-se fatos sociais reguladores, ou seja, instituições. Tantas são as formas de 

vida existentes, tantos são os contextos praxeológicos, tantos são, por consequência, os modos 

de uso de linguagem, numa palavra, os jogos de linguagem. E, justamente esta mudança de 

paradigma acima descrita (da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem), que os 

                                                 
3 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário: Linguagem e Método, página 8. 
4
 WITTGENSTEIN, LUDWIG, Tractatus Lógico-Pholosophicus, pag.55. 
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juristas não se deram conta do fato de que, nos sábios dizeres do i. Professor Paulo de Barros 

CARVALHO: 

[...] ―o Direito é linguagem e terá de ser considerado em tudo e por tudo 

como uma linguagem. O que quer que seja e como quer que seja, o que quer 

que ele se proponha e como quer que nos toque, o Direito é-o numa 

linguagem e como linguagem – propõe-se sê-lo numa linguagem (nas 

significações linguísticas em que se constitui e exprime) e atinge-nos através 

dessa linguagem, que é
5
‖.  

 

De forma bem objetiva, já que nossa proposta nesse Capítulo reside na utilidade 

disso ao Direito, a Linguagem é a capacidade do ser humano para comunicar-se por 

intermédio de signos cujo conjunto sistematizado é a língua. A linguagem tem natureza 

multiforme e heteróclita (SAUSSURE
6
), participando, a um só tempo, do mundo físico, do 

fisiológico e do psíquico, da índole pessoal de cada um e do seu contorno social. Sua análise 

irradia por terrenos diversos, consoante os tipos de relações que estabelece: com o sujeito 

(Psicolinguística); com a sociedade (Sociolinguística), e com a língua, enquanto sistema 

organizado de signos.  

Quanto ao processo de elaboração do conhecimento, duas vertentes historicamente se 

confrontaram: o empirismo e o racionalismo. Para o empirismo, o conhecimento consiste 

numa descrição do objeto (parte do objeto para o sujeito) e só tem validade quando for 

suscetível de comprovação empírica. Já para o racionalismo, o objeto de conhecimento é algo 

que é construído pela razão, de modo que o ato de conhecer parte do sujeito para o objeto. 

Modernamente, parecem ter sido superados o empirismo e o racionalismo pela 

moderna dialética. Esta não concorda com a separação que o empirismo e o racionalismo 

fazem entre o sujeito e o objeto do conhecimento, salientando que o importante é a relação 

concreta que efetivamente ocorre no processo histórico do ato de conhecer. Na moderna 

dialética, diferentemente do empirismo e do dogmatismo, o objeto não é o objeto real, mas o 

objeto como está conhecido até o momento de ser estudado, consistindo o ato de conhecer em 

acrescentar conhecimentos àquele objeto de conhecimento. Daí a distinção entre objeto 

material e objeto formal (ou objeto de conhecimento), sendo este o objeto tal como é 

conhecido e não como se apresenta na realidade material. 

O conhecimento, quanto à lógica em que se concretiza, classifica-se em vulgar, 

científico e filosófico. O conhecimento vulgar é incerto, superficial e desordenado, enquanto o 

conhecimento científico caracteriza-se por ser certo, explicado e fundamentado, sistemático 

                                                 
5 CARVALHO, Paulo de Barros – Linguagem e Método, pág. 51. 

6 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. São Paulo: EDUSP/Cultrix, 1969: 17 
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(metódico) e de sentido limitado. Por sua vez, o conhecimento filosófico se caracteriza por ser 

um conhecimento que visa à totalidade dos objetos, naquilo que eles têm de essencial, 

podendo qualquer matéria ser objeto de reflexão filosófica. Da mesma forma, o conhecimento 

filosófico não pressupõe outros conceitos, e, aliás, dedica grande parte de seu esforço ao 

esclarecimento dos pressupostos científicos. 

Na discussão sobre a viabilidade de se submeter o Direito a um conhecimento 

científico, a corrente "ceticista cientítico-jurídica" defende a inviabilidade do conhecimento 

sistemático do Direito, de modo que não é possível a formação de ciências do Direito. Porém, 

para a maioria dos estudiosos, e modestamente nos incluímos nesse rol, o Direito é suscetível 

de conhecimento científico. 

É no conhecimento filosófico que são encontradas saídas para os problemas 

essenciais e mais profundos que se referem ao Direito, tais como a noção do Direito, da 

justiça, da segurança jurídica etc., mas é a partir do enfoque (conhecimento) científico que 

surgem as diferentes ciências jurídicas. 

A causa da existência de várias disciplinas estudando o Direito reside no fato de os 

juristas não estarem de acordo sobre o método e do objeto de sua matéria de trabalho. 

A tranquilidade nesse tema há que ser encontrada firmando-se a convicção de que 

não há um método único, que por si mesmo garanta a cientificidade de qualquer proposição 

teórica. O método deve ser construído em função da teoria direcionadora da pesquisa, do 

problema formulado e da natureza do objeto. Cabe, assim, ao cientista, elaborar o método que 

lhe pareça mais adequado a cada pesquisa concreta, cuja validade só pode ser determinada 

dentro de uma visão retrospectiva. Há pontos comuns, usuais, no percurso metodológico, mas 

eles não podem ser considerados como regras fixas, a serem rigorosamente observadas em 

qualquer investigação científica. O método jurídico faz parte do processo de elaboração 

teórica e sua validade não pode ser estabelecida a priori, mas sempre em função da natureza 

de cada pesquisa. Portanto, não se deve pretender a existência de uma única ciência jurídica, 

pois, é o conjunto das diversas investigações científicas com a investigação filosófica que 

possibilitam a análise mais eficiente e completa do Direito. 

Concluímos: O conhecimento é a relação do sujeito com o objeto. O conhecimento 

do mundo físico exterior, sua origem é a experiência sensorial. São componentes do 

conhecimento a) o sujeito cognoscente; b) os atos de percepção e de julgar; c) o objeto do 

conhecimento (coisa, propriedade e situação objetiva); d) a proposição (onde diversas 

relações de conceitos formam estruturas). O sentido e a percepção formam o conhecimento na 

medida em que integral seus componentes. 
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Isto tudo dá margem a diversas investigações. Esse conhecimento por meio de 

conceitos requer a linguagem. Mediante a linguagem fixam-se as significações conceptuais e 

se comunica o conhecimento. A linguagem e os conceitos têm origem e seguem processos de 

mudança dentro de relações sociais. 

Agora, transportando para nosso tema principal no processo de Execução Fiscal 

devemos considerar a importância do conhecimento e da realidade por meio da linguagem o 

que nos remete ainda aos tipos de linguagem como varemos a seguir. 

 

 

1.1.1. Tipos de Linguagem 

 

A linguagem constitui o caminho essencial para a efetividade da comunicação entre 

os homens. Perquirindo-se a sua essência, é possível estabelecer-se uma tipologia das 

linguagens, classificando-as em naturais (ordinárias) ou científicas (técnicas, formais). 

A linguagem natural ou social nasce de maneira espontânea no seio da sociedade, 

fruto da formação cultural e histórica de cada povo.  

A linguagem técnica, por sua vez, é aquela empregada pelo cientista para a 

construção de uma linguagem especializada, que rompe com o senso comum e requer 

precisão e rigor técnico-lógico, com o escopo de escapar dos vícios da linguagem social: 

vagueza, ambiguidade e incerteza. 

A linguagem jurídica é científica, pois instrumentaliza e potencializa os mais 

diversos institutos da Ciência Dogmática do Direito, permitindo ao operador do Direito, além 

do seu mais perfeito manuseio, alcançar o verdadeiro sentido e alcance das normas jurídicas. 

Nem por isso, contudo, está isenta a linguagem jurídica da possibilidade da incidência dos 

vícios da linguagem, próprios da linguagem social. 

E para escaparmos dessa armadilha, não basta que os textos normativos sejam 

formulados com a maior clareza e precisão, sendo necessária, fundamentalmente, a adequada 

interpretação jurídica elaborada pelo operador do Direito. 

E assim é que os vícios da linguagem jurídica somente serão sanados a partir da 

interpretação realizada pelo operador do Direito, tratando-se de elementar atividade de 

reelaboração do Direito e permitindo diminuir a distância entre o incerto e o certo, o 

indeterminado e o determinado e, enfim, entre a injustiça e a justiça. 

O estudo da linguagem jurídica é um dos momentos ricos de percepção da língua 

como instituição social, enraizada na tradição cultural que ela reproduz, transmitida de 
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geração após geração. A linguagem jurídica é também via de acesso à compreensão de que a 

cultura transmitida pela língua revela uma ―visão de mundo‖ que possui uma tendência à 

conservação linguística. Na sociedade brasileira, o discurso jurídico, em especial, foi muito 

influenciado pela retórica tradicional, e, por isso, continuou resistente às transformações. Essa 

resistência se torna perceptível, por exemplo, na permanência do uso dos brocardos jurídicos 

incluídos nos discursos orais ou escritos. É sabido que a linguagem permeia todos nossos atos, 

em todas as instâncias da realidade social e que, por meio dela, se podem perceber 

manifestações de poder entre os indivíduos que deixam transparecer a hierarquia existente na 

sociedade. A linguagem do direito é matéria privilegiada para a percepção do universo 

hierárquico. 

Estudos atuais da linguística, da filosofia da linguagem e de diversos ramos do 

Direito apontam à existência de uma linguagem jurídica dotada de características que a 

investem de juridicidade, diferenciando-a de outras linguagens técnicas. 

A linguagem do Direito Positivo, por ser produzida por pessoas das mais variadas 

origens que compõem o Poder Legislativo, pode possuir lacunas e antinomias. É linguagem 

prescritiva e tem caráter coercitivo. São Proposições válidas ou inválidas. Utiliza-se da Lógica 

Deôntica (Dever-ser). Já a Linguagem da Ciência do Direito é o ramo do conhecimento 

humano que se ocupa da interpretação do direito posto, de forma organizada e sistematizada, 

por meio de critérios técnicos e método próprio, de modo a extrair a ―norma jurídica‖ do texto 

estudado, obtendo sua significação, sendo a proposição nela contida é verdadeira ou falsa. 

Utiliza-se de linguagem descritiva de seu objeto e não admite, enquanto ciência, qualquer 

lacuna. É a Lógica Apofântica (do ser). 

A relação entre a linguagem do Direito Positivo e da Linguagem da Ciência do 

Direito, restringe-se ao fato que essa última, tem por finalidade apreender as proposições do 

direito positivo para o fim de regular as relações intersubjetivas. 

O Direito Positivo não pressupõe ciência e sim pospõe a ciência, ao passo que o 

Direito Positivo é estudado, descrito pela Ciência do Direito. 

Nesse passo, cumpre-nos destacar aqui a importância dessa distinção para efetividade 

do nosso direito posto. Percebemos que, em muitos momentos, processualmente falando, as 

linguagens se confundem e por essa razão as pessoas que pleiteiam suas tutelas jurisdicionais 

não alcançam suas pretensões, única e exclusivamente, pelo desconhecimento gerado em 

torno da obrigatoriedade dos Magistrados em aplicar o direito (linguagem Deôntica) em 

contraponto às alegações trazidas à Colação com forte ou exclusivo cunho científico 

(linguagem apofântica). 
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1.1.2. Linguagem Social e Linguagem do Direito 

 

Sabemos que o Direito encontra-se na vida social e sua função é a de regular as 

condutas intersubjetivas que podem comprometer os interesses fundamentais e primários do 

homem: a vida, sua família, sua propriedade, sua integridade física. A plenitude desses 

interesses necessita da presença, colaboração e participação dos outros, pois quanto maior é a 

nossa relação com os outros a presença do Direito demonstra-se irrefutável.  

De que meios se vale o Direito para facilitar a colaboração social necessária e 

garantir que não interfiram os fins e interesses individuais ou coletivos? O Direito usa uma 

linguagem, pois, possui um modo de expressar-se. Desde a visão positivista a linguagem do 

direito é a linguagem das NORMAS, portanto, segundo os positivistas esta é uma 

LINGUAGEM NORMATIVA.  

Por isso o que caracteriza as regras do Direito, para o positivismo é o 

NORMATIVO, ordenar, determinar, prescrever as condutas sociais imperativamente, 

indicando o que as pessoas devem adotar para preservar ou proteger alguns dos seus 

interesses. Por isso a linguagem do Direito ao ordenar, impõe condutas, não sugere, senão 

determina o que fazer ou não fazer relativo à determinada ação.  

Por DISCURSO NORMATIVO Eugenio BULYGYN
7
 explica:  

 

[...] ―entendo todo discurso em que aparecem os términos tipicamente 

normativos, como proibido, permitido, obrigatório, deve, não deve, pode etc. 

Orações nas que figuram estes términos são chamadas por H. Von Wright 

orações deônticas. Tais orações são frequentemente usadas para expressar 

normas, é dizer como formulações de normas. Mas é importante ter presente 

que as normas podem também ser formuladas mediante outros recursos 

linguísticos (imperativos, orações no futuro do indicativo, por exemplo: 

aquele que matar a outro será apenado...) ou não linguísticos (semáforos, 

gestos, carteis etc.)‖.  

 

A norma jurídica, para o positivismo, assegura a efetividade de seus mandados pela 

ameaça da força. Esta força organizada da sociedade, segundo a escola do positivismo, se 

denomina poder político, a força institucionalizada e aplicada ao cumprimento das normas se 

chama coação Hans Kelsen
8
 explica que:  

                                                 
7 Bulygin Eugenio. El Lenguaje de las normas. Instituto Cervantes. Doxa, pág. 66. 

8 Kelsen, Hans em Teoria Pura do Direito Martins Fontes pag.35 
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―Outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que 

elas são ordens coativas, no sentido de que reagem contra as situações 

consideradas indesejáveis por serem socialmente perniciosas – 

particularmente contra condutas humanas indesejáveis- com um acto de 

coação, isto é, com um mal – como a privação da vida, da saúde, da 

liberdade, de bens econômicos e outros - um mal que é aplicado ao 

destinatário mesmo contra sua vontade, se necessário empregando até a força 

física – coativamente, portanto‖.  

 

Segundo o positivismo ortodoxo todo juízo para ser verdadeiro tem que ter uma 

razão suficiente (principium rattionis sufficientis). Por ―razão‖ de um juízo se entende o que é 

capaz de acreditar no enunciado nele mesmo. Esta razão é suficiente, quando basta por si só 

para servir de apoio completo ao expressado e não faz falta nada mais para que o juízo seja 

plenamente verdadeiro. A razão suficiente das normas garante o princípio da segurança 

jurídica e este exige que toda definição dos termos e expressões que fiquem longe do 

significado que adquirem na linguagem coloquial seja proporcionada pelas próprias normas, 

como de fato costumam fazer, embora não sempre.  

Esta visão positivista ortodoxa foi posta em crise na segunda metade do século XX, 

pois, aquela pretensão de que era possível entender e operar o Direito só com Direito, ou seja, 

sem abertura às dimensões éticas, econômicas, políticas, culturais etc, terminava construindo 

um Direito que além do reflexo da realidade se convertia numa própria caricatura. 

É que o Direito, para os críticos do positivismo, é ético ou moral, de modo que 

qualquer compreensão que se coloque à margem dessa dimensão estará condenada a falar de 

um direito fora da realidade jurídica ou de um direito que pode se voltar grosseiramente 

contra o mesmo homem.  

Sendo assim, desde o realismo escandinavo Alf ROSS
9
 que centrou seu interesse em 

fazer do Direito uma ciência integrada com as demais ciências sociais principalmente com a 

sociologia e a psicologia. Em sua visão realista e sociológica o fim da ciência jurídica não está 

limitado à análise do Direito positivo, pois, compreende as condutas e comportamentos dos 

juízes e de outros sujeitos que o praticam.  

Ainda segundo ROSS, a sentença de um juiz não só contem a normatividade jurídica 

senão sua própria personalidade. A formação da sentença está sujeita às regras sintáticas da 

linguagem, as que são de três classes: gramaticais, lógicas e semânticas:  

                                                 
9 Ross, Alf . Norma y Acción. La mayor parte de las palabras no tienen un campo de referencia único, sino dos o 

mas, cada uno de ellos construido en forma de una zona central a la que se añade un círculo de incertidumbre 

tales palabras son llamadas de ambíguas, pág.53. 
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[...] ―a maior parte das palavras não tem um campo de referência único, 

senão dois ou mais, cada um deles construído na forma de uma zona central 

na que se acrescenta um círculo de incerteza tais palavras são chamadas de 

ambíguas‖ 
10

. 

  

Estabelece Alf ROSS que não existem princípios fixos para a solução mecânica dos 

problemas semânticos, estes são aqueles que se referem ao significado das palavras 

individuais ou das frases:  

 

―Por isso tampouco a interpretação semântica é um processo mecânico. 

Salvo nos casos de referência clara obvia o juiz tem que tomar uma decisão 

que não está motivada pelo simples respeito da lei
11

‖.  

 

A partir da década de 60, John RAWLS
12

 converteu-se no centro da atenção para a 

análise de diferentes estudiosos das Ciências Sociais e Ciências Humanas, os quais ainda hoje, 

encontram motivações ricas e sugestivas para suas reflexões sobre o direito como justiça.  

A linguagem do Direito nos anos 70 e como consequência do grande debate iniciado 

por John RAWLS com sua Teoria da Justiça há dominado o debate político nos EUA, e no 

mundo, entre eles o mais famoso foi Ronald DWORKIN
13

, que propõe uma nova análise do 

positivismo jurídico. O tema da igualdade é uma preocupação constante no professor norte-

americano, o núcleo de seu pensamento encontra-se na concepção da igualdade e por isso, 

segundo este autor, a liberdade tem que fazer concessão para a igualdade, DWORKIN propõe 

limitações à liberdade. Afirma que a concepção liberal da igualdade é um princípio político de 

organização que é exigido pela justiça. Assim Ronald DWORKIN parte para o liberalismo 

não individualista onde ele concebe o direito como igualdade.  

DWORKIN
14

 considera que há duas concepções muito diferentes sobre que é o 

Estado de Direito cada qual com seus partidários, uma centrada no texto legal, no livro de 

regras e a outra centrada nos direitos. A centrada no texto legal aproveita o semântico para a 

interpretação dos textos jurídicos. A centrada nos direitos parece mais vulnerável a objeções 

filosóficas. Supõe que os cidadãos têm direitos morais, isto é que, outros direitos que não os 

declarados pelo direito positivo. A concepção centrada no repertório legal argumenta 

                                                 
10 Ross, Alf . Norma y Acción. pág. 54. 

11 Alf Ross: ―Por ello tampoco la interpretación semántica es un proceso mecánico. Salvo en los casos de 

referencia clara obvia, el juez tiene que tomar una decisión que no está motivada por el mero respeto de la ley‖, 

pág. 56.  

12 John Rawls, ―Uma Teoria da Justiça‖. Martins. Biblioteca Uniube, pág. 44. 

13 Ronald Dworkin. ―Uma questão de Principio‖. Martins Fontes São Paulo 2001, pág. 25. 

14 Ob.Cit.página 7 e 8. 
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positivamente que, os juízes devem decidir casos controversos tentando descobrir o que está 

―realmente‖ no texto jurídico em um ou em outro sentido desta afirmação. A concepção 

centrada no texto orienta os juízes no sentido de tentar desenvolver teorias semânticas e 

descobrir o que as palavras no texto legal realmente significam. 

De que maneira o Direito se assemelha à literatura, DWORKIN
15

 expressa:  

 

―Proponho que podemos melhorar nossa compreensão do Direito 

comparando a interpretação jurídica com a interpretação em outros campos 

do conhecimento, especialmente a literatura. (...) A maior parte da literatura 

presume que a interpretação de um documento consiste em descobrir o que 

seus autores (os legisladores ou os constituintes) queriam dizer ao usar as 

palavras que usaram. (...) Os estudantes de literatura fazem muitas coisas sob 

os títulos de interpretação e hermenêutica, e a maioria delas é também 

chamada de descobrir o significado de um texto. (...) A interpretação de um 

texto tenta mostrá-lo como a melhor obra de arte que ele pode ser, e o 

pronome acentua a diferença entre explicar uma obra de arte e transformá-la 

em outra‖.  

 

Para que os juristas se beneficiem de uma comparação entre uma interpretação 

jurídica e a literária deve ver a segunda sobre certa luz. DWORKIN
16

 recorre à fábula de uma 

cadeia de narradores, onde cada um deles acrescenta seu capitulo a redação de uma história, 

onde nenhum narrador determina por si mesmo o sentido global desta, mas cada um deveria 

presumi-lo, se adotara como regra a máxima coerência. Esta antecipação da coerência 

narrativa junto com a compreensão dos capítulos anteriores de uma história que cada narrador 

se encontraria já começados daria por uma parte, à dos precedentes e pela outra, a perspectiva 

presumível do processo jurídico em curso de elaboração, eliminando por esse motivo a 

arbitrariedade do intérprete judicial. Desde uma defesa quase absoluta da liberdade individual 

e da propriedade particular pelo individualismo extremo do Estado Liberal passaram vários 

anos até a incorporação dos chamados direitos sociais que foram incorporando-se 

gradativamente nos direitos positivos de todos os pais no século XX.  

Noções como a do bem comum, equidade, a teoria da lesão subjetiva, a teoria do 

abuso do direito etc. existiam na antiguidade, mas não estavam codificadas nem explicitadas 

em leis, porém não tinham vigência, pois conformavam um corpus supralegal de diretrizes 

para a interpretação da Lei. Esta não codificação gerou muita polemica na aplicação da lei 

pelos juízes, pois se alegava que estes conceitos não tinham base na lei escrita.  

                                                 
15 Ob. Cit. Página 10. 

16 Op.Cit.página 10. 
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Ao aplicar uma norma jurídica, o magistrado pode perceber que a aplicação pura e 

simples desta, sem atentar para as peculiaridades do caso concreto, pode levar a uma injustiça. 

Os romanos tinham o princípio ―Lex dura, set Lex” que sentia sua humanização e 

abrandamento ao estrito sentido das palavras da lei com a equidade que passa ser a justiça ao 

caso concreto. A equidade pode e deve, portanto, sem fugir ao preceito jurídico, amoldar a 

norma fria do texto ao elemento humano do caso num tempo determinado.  

Eis a equidade: aplicação ideal da norma ao caso concreto, como a definiu 

Aristóteles. Por conseguinte, a correção das injustiças sociais somente poderia advir da prática 

de uma política visando à equidade. Embora na antiguidade a equidade estivesse presente em 

pensadores como Platão e Aristóteles, na Teoria da Justiça de John Rawls e o conceito de 

igualdade de R.Dworkin servem hoje como inspiração para a maior parte dos reformadores 

sociais em atividade, como uma forma de atenuar os resultados da aplicação sem adequação 

da lei.  

Assim, a incidência é tomada como um fato, enunciado linguístico ou linguagem 

responsável pela intersecção entre os mundos do direito (linguagem jurídica) e da realidade 

social (linguagem social), assim como a linguagem da experiência, na qual teoria (linguagem 

científica) e prática (linguagem dos casos concretos) se encontram. 

 

 

1.2. Incidência e Aplicação Normativa 

 

Iniciamos, perguntando, incidência em qual sentido? Sob o aspecto sintático, a 

incidência se perfaz em duas operações lógicas: 1) subsunção (inclusão de classes) do fato e 

da relação; e 2) imputação ao fato dos efeitos jurídicos (implicação).  

Já a incidência, sob o enfoque semântico é a determinação do conteúdo dos 

enunciados normativos gerais e abstratos, caracteriza-se, portanto, como uma operação de 

denotação.  

Pragmaticamente, a incidência também se completa em duas operações: 1) 

interpretação (do fato e do direito); e 2) constituição da nova linguagem jurídica. O homem 

atribui sentido aos enunciados prescritivos gerais e abstratos, juntamente com aqueles que o 

remetem ao evento (enunciados fáticos – linguagem das provas), e, constitui o fato e a relação 

jurídica, com a inserção, no sistema, da norma individual e concreta.  

O isolamento da incidência como atividade linguística, não só possibilita sua 

decomposição analítica, como deixa assentado que só o ser humano, com seu aparato mental, 
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produzindo um ato de fala que expressa seus valores e manifesta sua vontade, poderá fazer 

com que a norma incida. 

Sobre esse tema destacamos os esclarecimentos trazidos pela i. Profa. Aurora 

Tomazini de CARVALHO
17

 em seu brilhante livro sobre o Constructivismo Lógico-

Semântico, em que: 

 

―A incidência é um fenômeno do mundo social. A Norma projeta-se sobre os 

acontecimentos sociais juridicizando-os. Ela incide sozinha e por conta 

própria sobre os fatos, assim que estes se concretizam, fazendo-os propagar 

consequências jurídicas. É como se norma fosse uma nuvem que emitisse 

uma descarga elétrica fulminante, atingindo os acontecimentos nela descritos 

e propagando efeitos jurídicos. Há, nesta linha de raciocínio, uma 

transitividade entre os sistemas jurídico e social, de modo que direitos e 

deveres são constituídos no impreterível momento da ocorrência tomada 

como suposto por normas jurídicas‖. 

 

A incidência, enquanto acontecimento delimitado no tempo e no espaço, dizendo que 

ela se opera da seguinte forma: o homem (aplicador), a partir dos critérios de identificação da 

hipótese de uma norma geral e abstrata, construída com a interpretação dos textos jurídicos, 

demarca imaginariamente (no plano do ser), a classe de fatos a serem juridicizados. Quando, 

interpretando a linguagem da ―realidade social‖ (a qual tem acesso por meio da linguagem das 

provas), identifica um fato denotativo da classe da hipótese, realiza a subsunção e produz uma 

nova linguagem jurídica, relatando tal fato no antecedente de uma norma individual e 

concreta e a ele imputando a relação jurídica correspondente (como proposição consequente 

desta norma) e, assim o faz, com a denotação dos critérios de identificação do consequente da 

norma geral e abstrata (incidida), a qual será representativa de um liame a ser estabelecido no 

campo social. 

O realismo linguístico proposto pelo Professor Paulo de Barros Carvalho
18

 exclui 

todos os eventos do mundo jurídico, por exemplo, se alguém ultrapassa o sinal vermelho e 

colide com outro veículo e se não houver acordo entre ambos os condutores, aí então, 

submetida essa questão ao poder judiciário, haveria uma Sentença, que como norma 

individual e concreta, relataria esse evento em linguagem competente, subministrada pelas 

provas admitidas em direito, e, por meio de um enunciado protocolar, constituiria o fato 

jurídico.  

                                                 
17

 CARVALHO, Aurora Tomazini, Curso de Teoria Geral do Direito, pág. 409. 

18 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário – Editora Saraiva, pág. 45. 
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Nesse sentido, a participação humana na construção normativa torna-se 

imprescindível.  

O fenômeno da incidência requer as operações lógicas de subsunção do fato à norma 

e de imputação que determina a possibilidade dessa subsunção apenas com a atuação humana, 

sendo que, antecipando essa premissa cumpre-nos destacar que apenas haverá incidência na 

aplicação, visto que, não existem operações lógicas fora da linguagem, além do que a 

linguagem requer sujeitos emissores e receptores que a produzam, e por fim, o direito, em 

semelhança a todos os demais objetos culturais, existe pelo e para o homem e só atua 

regulando os comportamentos sociais por meio de sua participação. 

De toda sorte, podemos dizer que incidência: para a doutrina de Pontes de Miranda
19

, 

seria o efeito infalível da norma jurídica de transformar os fatos previstos por ela em fatos 

jurídicos. São três os efeitos da incidência: (a) juridicizar; (b) desjuridicizar; e (b) pré-excluir 

a juridicização; para a doutrina de Paulo de Barros Carvalho
20

, seria sinônimo de "aplicação" 

da norma jurídica a um caso concreto feita em linguagem competente por uma autoridade, no 

processo de positivação do direito. Noutras palavras, nega-se aqui a aplicação clássica do 

conceito de incidência.  

Nesse contexto, para Pontes de Miranda, as normas jurídicas possuem em sua 

estrutura lógica duas proposições: a antecedente, denominada por ele de suporte fático, que 

descreve os fatos relevantes para o direito; e o consequente, denominado por ele de preceito, 

que dispõe sobre os efeitos jurídicos que decorrem dos fatos juridicizados. Já Lourival 

Vilanova
21

 denomina o antecedente de "descritor" e o consequente de "prescritor" e afirma 

que as duas proposições se interligam pelo conectivo "dever-ser", o que faz a estrutura lógica 

da norma jurídica ser um enunciado deôntico. 

A incidência, ainda segundo Pontes de Miranda
22

, ocorre infalivelmente, no mundo 

do pensamento.  O mundo do pensamento seria o mundo de Karl Popper
23

, ou seja, o mundo 

ideal vivenciado intersubjetivamente, para além do sujeito (mundo mental) ou dos objetos 

reais (mundo real). Assim, a incidência da norma jurídica é efeito do simbolismo jurídico, 

dentro do horizonte comum da comunidade do discurso, independentemente da aplicação 

concreta. A aplicação deve se adequar a incidência, embora muitas vezes ocorra a dissociação 

entre incidência e aplicação. 

                                                 
19 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito. pág. 76 

20 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário – Editora Saraiva, pág.128. 

21 VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, Max Limonad, pág. 87 

22 PONTES, de Miranda Tratado de Direito, pág.77. 

23 Formulou o modelo hipotético-dedutivo. 
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Devemos lembrar que, o direito positivo é um conjunto de normas jurídicas válidas. 

Esse conjunto de normas válidas deve pertencer a um sistema jurídico vigente, analisado num 

determinado marco de tempo, segundo uma avaliação estática. O sujeito cognoscente olha 

para o sistema, extrai dele os enunciados prescritivos portadores de vinculação normativa e 

estabelecem os critérios lógicos científicos que lhe permitirá estabelecer, linguisticamente, as 

proposições jurídicas aptas a vincular comportamentos. Importante a observação trazida pelo 

Professor Paulo de Barros Carvalho
24

:  

 

―Altera-se o mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia, que o potencia 

em resultados. E altera-se o mundo social mediante a linguagem das normas, 

uma classe da qual é a linguagem das normas do direito‖. 

 

É por meio da linguagem que se processa o direito. O processo de construção de 

sentido ocorre por meio da subsunção da linguagem do fato à linguagem da norma jurídica, 

no dizer próprio do professor Paulo de Barros Carvalho, válida a época da ocorrência do 

evento jurídico. Pode ser que no sistema (S1), determinado evento somente venha a ser 

linguisticamente subsumido para o mundo jurídico no (S2). Isso quer dizer que tal momento 

(evento jurídico) tome contornos fático-jurídicos, através da linguagem das provas, no (S2), 

capturando a linguagem do tempo do (S1) para que os seus efeitos sejam irradiados em (S2). 

Daí a fundamental importância de se congelar o tempo do fato à norma então vigente na 

ocasião em que o evento social se concretizou para estabelecer o efeito jurídico do 

comportamento social produzido. Se esse comportamento não se amoldar sintaticamente ao 

prescrito na norma jurídica, então vigente, algum ruído certamente ter-se-á ocorrido, gerando 

deveres em favor de direitos.  

A norma, como unidade de significação lógico-deôntica precisa ser construída 

observando o binômio ―fato‖ e ―consequência‖. É um juízo hipotético condicional. Dado um 

fato, então, deve-se uma consequência. H (hipótese) ---> C (consequência) 

A hipótese descreve um evento de possível ocorrência no mundo fenomênico, 

selecionando somente as propriedades desse evento que lhe interessam e a consequência 

contém uma relação jurídica ―in abstracto‖, que será individualizada e concretizada, com seus 

elementos constitutivos definidos (sujeitos identificados, quantum debeatur calculado...) 

quando da emissão da norma individual e concreta que, em direito tributário, é caracterizada 

pelo (i) ato administrativo do lançamento, da autoridade administrativa e (ii) pelo 

                                                 
24 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário – Editora Saraiva, pág. 34. 
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―autolançamento‖, ou a auto-imposição tributária que o contribuinte faz, nos tributos sujeitos 

a lançamento por homologação.  

A outra significação extraída da leitura dos textos de direito positivo são os 

denominados enunciados prescritivos, que não apresentam a estrutura dual acima descrita, 

peculiar à norma jurídica. Exemplo: artigos 1º, caput e 18, § 1º, da Constituição Federal. As 

normas jurídicas e os enunciados prescritivos compõem o sistema ―direito positivo‖.  

Toda norma jurídica, como unidade do sistema (conjunto de partes que entram em 

relação formando um todo unitário), tem estrutura interna formada pela ligação entre uma 

determinada consequência à realização de um fato. Assim, a hipótese (H) relata determinado 

fato de possível ocorrência, enquanto seu consequente (C) prescreve a relação jurídica que vai 

se instaurar, onde e quando acontecer o fato cogitado no suposto normativo. Representação: H 

→ C onde (H) descreve um fato (descritor) e (C) prescreve os efeitos jurídicos que o 

acontecimento irá provocar (prescritor). 

Ressalte-se que, a regra jurídica jamais se encontra sozinha, sempre está ligada a 

outras normas, integrando determinado sistema do direito positivo (enunciado linguístico do 

direito positivo). 

 

 

1.3. Norma Jurídica Completa 

 

Como norma jurídica completa o direito se expressa com dupla função: 1. NORMA 

PRIMÁRIA – a que prescreve um dever, se e quando acontecer o fato descrito no suposto 

(norma de direito material); 2. NORMA SECUNDÁRIA – a que prescreve uma providência 

sancionatória, aplicada pelo Estado-Juiz, no caso de descumprimento da conduta estatuída na 

norma primária (norma de direito processual; adjetiva). 

Representação: [D (p->q)], onde varia o lado semântico – o descumprimento do 

consequente da norma primária corresponde ao antecedente da norma secundária, que 

simbolicamente apareceria [D(p.-q) → Sn] e com o desdobramento de Sn (S´RS´´) onde p é a 

ocorrência do fato jurídico; q a conduta (positiva para norma primária e negativa para 

secundária), Sn sanção (de cunho material ou processual); → vetor implicacional; ―.‖ 

conectivo conjuntor, portanto em representação formal: [D {(p → q) v [ (p → -q) → S]}
25

. 

Nesse contexto, não existe norma jurídica sem sanção, ou seja, sem norma sancionatória.  

                                                 
25 Carvalho, Paulo de Barros, Linguagem e método, pág.139. 
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Assim, em caráter exemplificativo de normas primárias e secundárias, podemos 

indicar as seguintes situações conforme quadro abaixo: 

NORMA PRIMÁRIA NORMA SECUNDÁRIA 

1. Geral e abstrata: Se ocorrer o fato F então deve-ser 

a conduta Q.  

1. Geral e abstrata: Se for o fato F e descumprir a 

conduta Q então deve-ser uma relação 

sancionatória entre o sujeito do dever e o Estado-

Juiz 

2. Individual e concreta: Se for proprietário de imóvel 

no Município de São Paulo em 1º de Janeiro de 2013 

então deve recolher IPTU à Municipalidade de São 

Paulo no valor de R$ 1.000,00. 

2. Individual e concreta: Se for proprietário de 

imóvel e deixar de recolher IPTU à 

Municipalidade de São Paulo no valor de R$ 

1.000,00 então deve-ser a providência 

jurisdicional através de Execução Fiscal (Função 

Jurisdicional do Estado-Juiz). 

3. Individual e concreta: Se auferir renda no Brasil no 

exercício financeiro de 2013 então deve Declarar e 

pagar IRPF à União Federal no valor de R$ 500,00. 

3. Individual e concreta: Se auferir renda no 

Brasil no exercício financeiro de 2013 e deixar 

de declarar ou pagar IRPF no valor de R$ 

500,00, então, deve-ser relação jurídica cunho 

Processual. 

 

 

Pretendemos apenas indicar a localização da Ação de Execução Fiscal evolução 

normativa da norma completa, e mais ainda, da Penhora no contexto de norma jurídica 

completa. Percebe-se que o inadimplemento dos contribuintes faz gerar norma processual, ou, 

norma secundária tendente a dirimir o conflito instaurado, ou ainda, no caso específico 

expropriar os bens do devedor para pagamento da dívida tributária. 

Essa movimentação processual, de cunho expropriatório, provoca coercitivamente o 

cumprimento do dever jurídico, por isso, vale ressaltar algumas considerações sobre essa 

coercitividade e seu destaque no âmbito processual. 

 

 

1.4. Coerção, Coação, Jurisdição e Processo. 

 

A coação é definida por Kant
26

, de um modo geral, como ―toda restrição de liberdade 

pelo arbítrio de outro‖. Ela é compreendida pelo fato de que alguém - normalmente um agente 

que tem autoridade ou poder legítimos e diante do qual o sujeito tem a obrigação de obedecer 

- restringe, limita ou constrange a vontade-arbítrio de outrem. Contudo, cabe a esta vontade 

submeter-se ou não à coercitividade do constrangimento. A coação do agir deve ser vista, 

                                                 
26 KANT, Immanuel, Lógica Rio de Janeiro 2003, pág. 45. 
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antes de tudo, como o poder de mando da razão - que Kant
27

 chama de ―autocracia da razão 

prática‖ – e consiste ―na faculdade de se tornar senhor das inclinações contrárias à lei,‖ 

impondo-lhes um poder de coerção. A coercibilidade está, portanto, diretamente vinculada ao 

entendimento do governo autocrático da razão relativamente à vontade-arbítrio na sua 

prerrogativa de executar ou não os ditames dessa razão. 

O poder de mando da razão auto-legisladora possui a capacidade de impor o 

cumprimento das suas determinações. Essa capacidade, para Kant, pode ser exercida de forma 

coercitiva, dada a resistência que é oferecida aos desígnios da razão. Assim, o agir moral 

realiza um fim – o dever - produzido pelo próprio sujeito autônomo, enquanto detentor de 

uma razão auto-legisladora que coage a vontade-arbítrio. A realização deste fim é um ato de 

liberdade, mesmo que seja o resultado de uma coação, uma vez que:  

 

[...] ―não constitui contradição estabelecer um fim para mim mesmo que é, 

ao mesmo tempo, um dever, posto que coajo a mim mesmo e isto é 

completamente compatível com a liberdade.‖ 

 

A coação - seja ela resistência, constrição ou constrangimento - aplica-se à vontade-

arbítrio se for uma coação moral interna, ou à liberdade de terceiros se for uma coação externa 

exercida pelo direito e pelo Estado. Deste modo, ela pode ser moral (interna) e jurídica 

(externa). Exemplificamos em matéria tributária essa espécie de coação diante da certeza do 

agente ao pagamento tributário, em contraponto, aquele outro agente obrigado ao pagamento 

somente por meio de cobrança judicial. 

Todos os deveres contêm um conceito de constrangimento por meio da lei. O 

constrangimento que implica deveres éticos está ligado somente à legislação interna, enquanto 

que aqueles que implicam deveres de direito envolvem um constrangimento para o qual a 

legislação externa também é possível. Em ambos, portanto, há coação, seja auto coação ou 

coação por outrem. 

A coação externa ou coerção (jurídica e política) ocorre quando ela é exercida por 

meio da exterioridade do poder coercivo do direito e do governo civil. Ela é produzida por 

forças externas da ação humana e que estão presentes no direito e na política que se traduzem 

na intervenção da razão que dispõe aquilo que deve ser (Linguagem prescritiva). Neste tipo de 

coação, a externalidade dos agentes coatores (a norma jurídica, o educador, o Estado) se 

impõe como um dever para o homem que deve ser coagido a obedecer. 

                                                 
27 Ob. Cit. Página 46. 
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Diante do uso da liberdade, da vontade na escolha de diferentes caminhos ou 

alternativas há necessidade da ação de um poder coator interno ou externo para se opor aos 

princípios (máximas) do agente - ou ao seu arbítrio no uso externo das vontades -, 

conformando-os segundo a necessidade do dever moral ou do direito. A constrição da lei 

moral se exprime por uma necessidade objetiva que deve valer para todos os seres dotados de 

razão e de vontade. 

Para os homens e para todos os seres criados racionalmente, a necessidade moral é 

constrangimento, quer dizer uma obrigação e toda ação fundada sobre essa necessidade deve 

ser representada como um dever e não como uma maneira de proceder. Somos por muitas 

vezes movidos pela moral. 

No âmbito da moralidade, a lei da razão prática contém uma necessidade absoluta 

diferente das regras e dos conselhos de prudência que oferecem uma necessidade condicional: 

―se fizeres isso, então aquilo‖. A coação moral remete, no limite, ao fato de que a nossa 

vontade age por um princípio puramente racional (moral como determinante da vontade). Fato 

este que se denomina como um ―fato da razão‖. Ou seja, a consciência da lei moral constitui 

uma verdade para a razão no sentido de que, para um ser livre e racional, a vontade está 

determinada a agir diante da racionalidade da lei moral. 

Trata-se, em última instância, do inevitável poder de constrangimento da lei moral. 

Se a coação moral é deduzida do próprio conceito de dever que o imperativo categórico 

traduz, e, tem por fundamento último o fato da razão, ela se aplica apenas aos seres humanos 

que podem transgredir a lei moral em decorrência da liberdade de escolha da vontade-arbítrio. 

Mas, quem é o agente coator? É o próprio sujeito, constrangido a acatar a obrigação da lei 

moral. Nesse caso, a coação é interna e se define como auto coação, pois, é exercida pelo 

próprio agente (a vontade) motivado pelo conceito de dever que a autoridade da razão prática 

constitui. 

Na função ou capacidade legisladora, a vontade identifica-se com a razão prática e é 

fonte das leis que devem coagir a vontade-arbítrio a obedecer à lei que a vontade produz. Na 

função executiva, a vontade-arbítrio deve decidir-se a agir e, portanto, escolher se age sob o 

governo da capacidade legisladora da vontade. A semelhança com a distinção entre o poder 

executivo e o poder legislativo no campo da política, nos ajuda a perceber melhor a questão 

da auto coação moral que esta distinção sugere. Kant diz que todo Estado encerra três poderes 

dentro de si, isto é, a vontade unida geral [distingue-se] em de três pessoas (trias politica): o 

poder soberano (soberania) na pessoa do legislador; o poder executivo na pessoa do 
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governante (de acordo com a lei) e o poder judiciário (para outorgar a cada um o que é seu 

segundo a lei) na pessoa do juiz (“potestas legislatoria, rectoria et iudiciaria‖). 

A soberania (o poder legislativo) não pode ser submetida à coação, pois uma pessoa 

que produz a lei não pode ser coagida por nenhum poder superior, caso contrário não seria 

soberana. Tal como num silogismo prático, o legislativo é a premissa maior que encerra a lei. 

A premissa menor – o executivo – ―contém o comando para proceder de acordo com a lei, ou 

seja, o princípio de subordinação à lei‖. O judiciário deve permanecer fora desse contexto de 

premissas. 

A conclusão é uma sentença judicial formulada como direito (norma individual e 

concreta). Essa analogia com a separação de poderes esclarece as funções de cada um dos 

poderes e as implicações no entrelace entre elas. 

A vontade-arbítrio necessita de coerção em face da possibilidade de não seguir uma 

lei que a vontade estatuiu para ela. Como a vontade é uma só no sentido amplo, não se pode 

dizer que a resistência do lado da vontade-arbítrio se revela em obstinação para obedecer. Ela 

não necessita ser submetida ao chicote da vontade, tal como escravo recalcitrante diante do 

seu amo perante o qual não tem outra escolha senão ajoelhar-se. Fosse assim, a vontade-

arbítrio seria totalmente passiva e não teria a capacidade de seguir um ditame da vontade 

determinada pela razão prática. 

Contudo, a capacidade da vontade-arbítrio de liberdade de escolha não é 

suficientemente efetiva e pura e pode falhar no seu exercício, permitindo o desvio da lei 

moral, ou dos ditames da razão prática. A vontade-arbítrio pode ser patologicamente afetada 

por impulsos sensíveis que também exercem coerção sobre ela. Contudo, ela pode escolher 

em se deixar dominar (ou não) pela coação destes impulsos, uma vez que eles não 

determinam necessariamente a escolha. A vontade-arbítrio não é puramente animal, mas livre 

para agir, a despeito de ser afetada pelos impulsos da sensibilidade. Por isso, ela pode ser 

chamada de livre porque possui o arbítrio da escolha. 

Nessa hipótese, a coação se constitui em instrumento indispensável para influenciar 

esta capacidade quando patologicamente afetada por móbeis sensíveis, embora não de modo 

necessário, uma vez que ela permanece sempre livre. A inclinação da vontade-arbítrio que 

provém da motivação e das forças subjetivas e que pode contrariar princípios puros de ordem 

objetiva necessita do ―constrangimento moral‖ de uma ―resistência da razão prática que pode 

ser chamada de coação interna, mas intelectual‖. 

A coação interna ou auto coação é aquela que é exercida pela razão prática, na figura 

de uma vontade legisladora, sobre a outra face do querer humano responsável pela capacidade 
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de escolha, a partir da força de constrição que o conceito de dever moral produz. ―Uma vez 

que o ser humano é um ser livre (moral), o conceito do dever não pode conter nenhuma outra 

coação a não ser a auto coação (pela representação da lei apenas), quando se trata da 

determinação interna da vontade (os móbeis).‖ 

A auto coação incorpora sem contradição e de forma imanente a obrigação e deve 

servir de medida à coerção externa do direito e da política. Esta última exige um ato exterior 

de força ou da ação formadora da disciplina para quebrar as arestas da resistência de uma 

natureza selvagem e bruta. 

Com isso, não se quer propor uma dicotomia entre a coação moral (autorreferente) e 

a coação externa (heterorreferencial). É preciso fazer com que a coerção (jurídica e política) 

participe do esquema autorreferencial da coação, ou nela tenha o seu fundamento. Isso 

significa dotar o caráter normativo do direito de um poder de coerção análogo ao imperativo 

categórico da moral, cuja referência a uma vontade auto-legisladora legitima a ação (moral, 

interna) pelo princípio formal da universalidade. Lei, liberdade e coerção-obediência são 

termos conexos tanto no âmbito da razão prática como no direito e na política. 

Exemplificando novamente em matéria tributária, precisamos exercitar políticas públicas 

adequadas e que se coloquem de forma eficaz ao pagamento natural de tributos.  

Na moral, a coerção é autoimposta e se manifesta como constrangimento que a 

obrigação impõe à vontade-arbítrio como decorrência da necessidade do dever.  

No Direito, ela está implícita no próprio imperativo jurídico, o que significa dizer 

que a norma jurídica intrinsecamente mantem poder de coerção que, se necessário, será 

exercida dentro de determinada jurisdição, por meio de instrumento conhecido como processo 

(norma secundária).  

A jurisdição é das dimensões da ciência processual aquela que mais se aproxima da 

política e é mais suscetível de ingerências exteriores ao sistema. Logo, o conceito e a 

compreensão da jurisdição estão intimamente ligados às concepções sócio-políticas vigentes. 

Por séculos a jurisdição teve uma feição mais ou menos estável, fruto da velocidade 

com que se operavam as mudanças no contexto da sociedade. Quando sobreveio o Estado 

Liberal, a jurisdição tomou a feição que seria a mais útil ao sistema organizacional vigente, 

prestigiando o cunho declaratório da sentença, a separação rígida do direito processo e 

fundamentou-se no sistema tradicional de sentença condenatória-execução forçada, 

adquirindo uma postura introspectiva que distanciou o processo das realidades em que ele 

deveria operar. Isto não causava rubores em um Estado que se limitava a garantir direitos no 

plano meramente formal. Daí surge as visões que limitam os objetivos perseguidos pela 
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jurisdição enquanto exercício do poder jurisdicional. Chiovenda
28

 já evoluiu ao afirmar que a 

jurisdição visava à aplicação da vontade da lei e não mais a consecução do direito subjetivo 

da parte. Isto já representava um avanço na caminhada de evolução rumo à transformação da 

visão da jurisdição a uma visão de ótica publicista. Mas ainda assim, vemos a postura de 

Carnelutti
29

 que centra sua teoria sobre a lide, o que é uma postura voltada ao direito 

subjetivo, embora seja inegável uma ligação entre a lide e o contexto social, pois que a lide é 

um conceito sociológico e não processual. 

A terceira fase da ciência processual põe fim a esta dicotomia do mundo do processo 

em relação à realidade.  Hoje verificamos uma relativização do binômio direito-processo, de 

modo a poder-se conferir uma estrutura ao instrumento apta a torná-lo capaz de realizar cada 

espécie de direito, sem desatentar para as suas peculiaridades, exatamente o que chamamos de 

individualização do Direito. Busca-se uma plasticidade da forma, adequando-a ao objeto que 

visa realizar.  Consequentemente, as visões parciais da jurisdição que lhe atribuíam um caráter 

secundário, subsidiário, apoiadas na predominância da Ação ao centro da teoria processual, 

não podem ser mais aceitas. Não é a pedra de toque da jurisdição a formação da coisa julgada 

nem tampouco a aplicação da lei ao caso concreto ou a justa composição da lide, embora estes 

escopos estejam presentes, sem dúvida, no exercício da jurisdição. O que não se pode é torná-

los isoladamente o fator diferencial.  

Neste sentido, ganha em precisão a teoria instrumentalizada ao identificar uma série 

complexa de escopos no exercício da jurisdição, desmistificando um pretenso isolamento da 

jurisdição em face dos demais poderes-funções do Estado.   

Não há somente um escopo jurídico e a jurisdição não deve ser vista como um 

fenômeno secundário. Mas a conquista da corrente instrumentalista não chega a nos dar uma 

definição da jurisdição apta a separá-la dos demais poderes-funções, o que é fundamental para 

a compreensão de seu sistema funcional.  

Dinamarco nos dá uma definição próxima de jurisdição ―como a atividade levada a 

cabo pelo Estado tendo a aplicação da lei como fim‖. Aqui chegamos a uma separação da 

atividade jurisdicional da atividade administrativa porque esta última não tem a aplicação do 

direito como fim em si mesmo, mas sim, o bem comum, que quase sempre no Estado de 

Direito deve coincidir com a lei.   

Com efeito, a característica fundamental da atividade jurisdicional parece residir na 

incontrastabilidade das decisões e atos que lhe dão corpo. Não podemos concordar em erigir 

                                                 
28 CHIOVENDA, Instituições de Direito Processual Civil, pág. 360 

29 CARNELUTTI, Como nasce o Direito. Editora Líder 2003, pág. 33. 
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um conceito de jurisdição baseados unicamente na aplicação da lei ao caso concreto porque 

podem existir casos em que a Administração Pública exercita atividades em que o 

componente da aplicação da lei exsurge em caráter principaliter
30

 como podemos verificar nos 

casos em que são julgados recursos administrativos. É claro que a administração pública 

sempre tem em vista o bem comum, mas nestes casos, ganha força a finalidade de aplicação 

da lei ao caso concreto. O grande diferencial é que na atividade jurisdicional, este exercício se 

torna incontrastável por qualquer outro Poder, o que não ocorre em relação à atividade 

administrativa, que pode sofrer o contraste do Poder Judiciário em exercício da jurisdição. 

Note-se que isto nada tem a ver com a formação de coisa julgada, que diz com a 

impossibilidade de discussão no âmbito do judiciário. Logo, podemos definir a jurisdição 

como a atividade levada a cabo pelo Estado na busca de aplicar o direito concretamente como 

fim e de forma incontrastável, exceto pelo exercício de jurisdição tendo por objeto a própria 

atividade em questão. Ou seja, os atos que caracterizam o exercício da jurisdição, seja qual for 

a sua natureza, só podem ser contrastados por outros atos jurisdicionais. Nesta concepção 

poderemos ter então atos jurisdicionais exercidos por outro Poder que não o Judiciário? 

Certamente que sim, mas somente naqueles países em que houver dualidade de jurisdições, ou 

seja, naqueles casos em que os provimento e atos em geral exercidos pela administração na 

atividade de aplicação do direito ao caso concreto, sejam dotados de incontrastabilidade. 

Verificamos, portanto, que tomada esta posição, nenhuma razão há para excluir-se do 

exercício de verdadeira atividade jurisdicional aqueles casos compreendidos na denominada 

jurisdição voluntária. A não presença de coisa julgada ou de litígio não retira a 

incontrastabilidade da atividade levada a efeito no bojo da jurisdição voluntária que só pode 

ser revista pelo poder judiciário em exercício de atividade jurisdicional. 

No processo, passamos à busca de uma efetiva instrumentalidade do processo ao 

direito material. O fetichismo das formas deve ser abolido e o binômio processo- direito 

material relativizado mediante tutelas aptas a se moldarem ao direito material veiculado, 

afastando-se a supremacia absoluta do ordo judicum privatorum, do rito ordinário, da 

cognição exauriente e plena e do binômio condenação- execução forçada. Mais do que nunca, 

sobressai o caráter instrumental do processo, sem que isto, como ocorria no sincretismo, 

                                                 
30 Primeiramente deve-se observar que, em um processo judicial, seja ele qual for, qualquer questão levantada 

no Poder judiciário tem dois aspectos, a questão incidente e a questão principal. A primeira é aquela que serve ao 

magistrado como fundamento para se examinar outra, é, por isso, analisada incidenter tantum; a segunda é o 

mérito, que o magistrado deve solucionar para o caso, que é analisada principaliter tantum. Para se examinar a 

questão principal, deve o magistrado analisar todas as questões incidentes antes, pois somente a solução das 

questões principais pode ser objeto da coisa julgada, ou seja, é insuscetível de ser modificada. (Leia mais: 

<http://jus.com.br/artigos/19003/evolucao-e-classificacao-do-controle-de-constitucionalidade-com-enfase-ao-

controle-difuso-concreto-e-sua-abstrativizacao#ixzz2baKw9xPb)>. 
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represente uma menos valia ao processo, muito antes pelo contrário. O fato é que entre a 

certeza e a segurança jurídica e a celeridade, o sistema orienta-se cada vez mais para a 

segunda, até mesmo no processo penal, reduto fortificado da segurança jurídica (Lei dos 

Juizados), campo este onde todos os cuidados são recomendáveis.  

A técnica processual tem importante papel na busca da efetividade da jurisdição, 

agora revigorada e revisitada, compondo-se à luz dos novos valores. Atrela-se, assim, a forma 

a uma finalidade, o que é a máxima do instrumentalismo. As formas processuais só têm 

sentido na medida em que cumpram uma finalidade, e elas, além da ordenação própria ao 

erguimento de um sistema, também são o veículo por excelência da infiltração e proteção dos 

valores sociais no sistema processual, outrora hermeticamente fechado e estanque. Sob a 

égide de uma Teoria Geral do Processo, condensam-se nos diversos processos os valores 

axiológicos, tornando o processo um meio mais eficaz e legítimo de exercício do poder 

estatal. Isto fortalece o sistema e a justiça, entendida esta como a qualidade de decisões que 

reflitam o conjunto médio dos valores preponderantes na sociedade em determinado 

momento.  

Assim sendo, não há mais lugar para um processo exclusivamente judicial, fruto de 

uma visão reduzida de jurisdição. Se o processo é o veículo da jurisdição, onde houver 

jurisdição há processo e jurisdição há também onde não há lide. Mas a noção de processo 

transcende mesmo à de jurisdição, infiltrando-se na esfera administrativa, pois lá também se 

exerce verdadeiro processo, que se diga "em passant" se submete aos mesmos princípios 

constitucionais e está compreendido dentro da teoria geral. É hora de as grandes conquistas do 

processo civil de conhecimento atingir os outros ramos do processo, ou melhor, dizendo, suas 

especializações e é exatamente o que se busca nessa nossa visão panorâmica: constatar a 

unidade do processo e estender as conquistas da teoria processual a todos os rincões da 

ciência do processo, na busca de sua efetividade concreta.  

 

 

1.5. Segurança Jurídica e Processo 

 

Quando falamos em processo, imediatamente, pensamos na segurança jurídica, pois, 

essa se encontra intensamente relacionada ao Estado Democrático de Direito, podendo ser 

considerado a ele inerente e essencial, sendo um de seus princípios basilares que lhe dão 

sustentação, como bem posicionado no julgado abaixo: 
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EMENTA 

―TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES CONSTANTES NA 

INICIAL DA EXECUÇÃO, NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) 

E NOS EXTRATOS DE CONSULTA DA DÍVIDA. DÚVIDAS SOBRE 

DATAS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Por força do princípio da segurança jurídica, do 

qual dimana, subjetivamente, o imperativo de infundir confiança nos 

administrados em relação às condutas estatais, imperando dúvida sobre datas 

de atualização do crédito tributário, haja vista dissonância entre documentos 

encartados na execucional  (inicial, certidão de dívida ativa e extratos de 

consulta da dívida), é de manter-se a sentença de procedência parcial de 

embargos à execução fiscal que determinou a prossecução do feito com base 

no valor constante da certidão de dívida ativa, devidamente atualizado pelos 

encargos legais, por ser o título que, à luz do estatuído no art. 202, II, do 

Código Tributário Nacional, determina "a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos".(STJ - Processo REsp 1218891/ RS 

RECURSO ESPECIAL 2010/0199218-5 - Relator(a) Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO (1133) - Órgão Julgador T1 – PRIMEIRA TURMA 

- Data do Julgamento 13/09/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 

16/09/2011). 

 

Desta feita, urge ressaltar que o Princípio da Segurança Jurídica possui conexão 

direta com os direitos fundamentais e ligação com determinados princípios que dão 

funcionalidade ao ordenamento jurídico brasileiro, tais como, a irretroatividade da lei, o 

devido processo legal, a ampla defesa, o direito adquirido, entre outros. 

Pelo menos em tese, podemos destacar que em virtude da dinamicidade do Direito na 

tentativa de acompanhar o desenvolvimento social, cabe aos legisladores a busca incessante 

de se aperfeiçoar o sistema legal do país.  

Assim a lei vai variando de sentindo em função de múltiplos fatores sendo um deles 

quando se altera a tábua dos valores de aferição da realidade social. Atualmente, nossos 

legisladores com a necessidade de adequar o sistema político-econômico adotado pelo 

Governo com o direito positivado, lançam determinadas propostas (reformas), inclusive 

constitucionais, que afetam diretamente a população. 

Não é de se espantar que a população insurja-se contra medidas que a priori 

prejudiquem seus direitos fundamentais, pressionando o Governo para que sejam mantidos 

seus direitos adquiridos, acarretando um verdadeiro clamor público pela observância dos 

princípios que norteiam o Estado Democrático. 

Nessa ocasião, fica em voga a discussão da importância e observância do Princípio 

da Segurança Jurídica, principalmente no meio jurídico, já que ele é quem fornece o respaldo 

legal às inovações trazidas ao ordenamento. 
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Portanto, podemos afirmar que o Princípio da Segurança Jurídica, atualmente, 

reveste-se de suma importância no atual contexto social do nosso país, já que segundo ele a lei 

não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

A segurança jurídica depende da aplicação, ou melhor, da obrigatoriedade do Direito. 

Miguel Reale, discorrendo acerca da obrigatoriedade ou a vigência do Direito, afirma que a 

idéia de justiça liga-se intimamente à idéia de ordem. No próprio conceito de justiça é 

inerente uma ordem, que não pode deixar de ser reconhecida como valor mais urgente, o que 

está na raiz da escala axiológica, mas é degrau indispensável a qualquer aperfeiçoamento 

ético (3). O ilustre doutrinador afirma, ainda, que segundo postulado da ordem jurídica 

positiva: em toda comunidade é mister que uma ordem jurídica declare, em última instância, o 

que é lícito ou ilícito. 

Com efeito, vislumbramos que a obrigatoriedade do direito compõe a segurança 

jurídica, estando a mesma vinculada ao valor de justiça da cada sociedade. A segurança está 

implícita no valor justiça, sendo um ‗a priori‘ jurídico. O doutrinador afirma ainda que se a lei 

é garantia de estabilidade das relações jurídicas, a segurança se destina a estas e às pessoas em 

relação; é um conceito objetivo, a priori, conceito finalístico da lei. 

Acerca dos elementos que dão efetividade ao princípio, temos que a segurança 

jurídica é assegurada pelos princípios seguintes: irretroatividade da lei, coisa julgada, respeito 

aos direitos adquiridos, respeito ao ato jurídico perfeito, outorga de ampla defesa e 

contraditório aos acusados em geral, ficção do conhecimento obrigatório da lei, prévia lei para 

a configuração de crimes e transgressões e cominação de penas, declarações de direitos e 

garantias individuais, justiça social, devido processo legal, independência do Poder Judiciário, 

vedação de tribunais de exceção, vedação de julgamentos parciais etc. Podemos concluir que 

o princípio da segurança jurídica possui dependência com direitos e garantias fundamentais da 

nossa Carta Magna, sendo estas os institutos que lhe darão maior efetividade. 

Como sabido, todo poder emana do povo, que age por meio de seus representantes 

eleitos para atingir o fim maior do Estado Democrático de Direito, qual seja, o bem comum. 

Além disso, é certo que a atividade legiferante cabe somente àqueles que estão investidos 

legitimamente em cargos eletivos, possuindo, portanto, o múnus legislativo, motivo pelo qual, 

o juiz não tem o poder de legislar, ora, o costume é oriundo do povo, e este, salvo exceção, 

como nos casos de plebiscito, não possui também o múnus legislativo. 

Tal afirmativa comprova que o legislador deverá procurar atender aos anseios sociais 

no momento da elaboração das leis, pois estas, entendidas aqui como conjunto de normas, 



 

 

 

 
40 

 

 

englobam o princípio da segurança jurídica tendo em vista que elas compõem e guiam o 

ordenamento jurídico. 

Porém, a democracia moderna oferece problemas capitais, ligados às contradições 

internas do elemento político sobre que se apoia (as massas) e à hipótese de um 

desvirtuamento do poder, por parte dos governantes, pelo fato de possuírem estes o controle 

da função social e ficarem sujeitos à tentação, daí decorrente, de o utilizarem a favor próprio 

(caminho da corrupção e da plutocracia) ou no interesse do avassalamento do indivíduo 

(estrada do totalitarismo). 

O legislador quando legisla, está mais vinculado ao Estado, em cuja direção costuma 

se orientar, através de vínculos partidários e de poder. De fato, nas democracias 

contemporâneas, o Legislativo está fortemente ligado (senão subordinado), ao Executivo. 

Dessa forma é que a lei deverá representar a vontade da sociedade, devendo o seu 

aplicador, por meio do processo hermenêutico, tentar melhor subsumir a norma ao fato 

concreto na busca da justiça social. Conforme nos ensina Lênio Luiz Streck
31

 ao afirmar que: 

 

[...] ―a nova maneira de compreender o Direito corresponde a uma 

ferramenta metateórica e transmetodológica a ser aplicada no processo de 

desconstrução do universo conceitual e procedimental do edifício jurídico, 

nascido no paradigma metafísico, que o impediu de submetê-lo às mudanças 

que há muito tempo novas posições teóricas – não mais metafísicas – nos 

põem à disposição‖. 

 

As decisões liminares visam resguardar os direitos que não podem esperar o tempo 

necessário à formação do juízo de certeza (cognição exauriente) exigido para a prolação da 

sentença. 

Assim sendo, esses direitos materiais se baseiam em direito líquido e certo, que 

correspondem ao conceito jurídico-constitucional referido ao direito subjetivo de todo cidadão 

enquanto sujeito (ou agente) de direito nas diversas experiências sociais que protagoniza 

(como pessoa, membro de família, empregado ou servidor público, empresário, proprietário, 

eleitor, etc). Por sua vez, existem dois requisitos básicos, que revestem o conceito de direito 

líquido e certo para a concessão de liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, sendo este correspondente à iminência de dano de difícil reparação para o direito 

substancial e aquele correspondente à demonstração da probabilidade do direito invocado. 

                                                 
31 STRECK, Lênio Luiz, Hermenêutica Jurídica, pág. 70. 
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Destarte, analisando perfunctoriamente o assunto, observamos que a finalidade da 

concessão das medidas liminares corresponde à tentativa de resguardar direito indispensável 

dos cidadãos, fato este inserido no Princípio da Segurança Jurídica. 

Dessa forma, após ser discutido o fim das medidas liminares, passemos ao estudo das 

decisões individuais e colegiadas. 

A discussão que envolve o Princípio da Segurança Jurídica se confrontando com as 

decisões individuais e colegiadas recai simplesmente no grau de certeza dado a determinados 

julgamentos. 

Destarte, qual o motivo do ordenamento jurídico dar aos Tribunais maior 

credibilidade nos seus julgamentos? Seria devido à obtenção do consenso da maioria 

julgadora? Ou por serem acatadas como justas pela comunidade jurídica?  

A resposta a essas indagações pode ser encontrada no princípio consagrado do duplo 

grau de jurisdição, fincado em nosso ordenamento jurídico, que tem o fim de que eventuais 

erros dos juízes possam ser corrigidos e também para atender à natural inconformidade da 

parte vencida diante de julgamentos desfavoráveis. Ou seja, o vencido tem, dentro de certos 

limites, a possibilidade de obter uma nova manifestação do Poder Judiciário. 

De tal forma, podemos afirmar que independente da decisão ser individual ou 

colegiada, ela irá conter um holding, uma essência uma ratio decidendi. 

Desta feita, devemos ter em mente que nosso ordenamento jurídico possui uma 

estrutura lógica, de uma ordem, que considera a decisão colegiada mais certa do que a 

individual, haja vista existir o acolhimento pela comunidade jurídica e pela sociedade, 

daquele "justo" determinado pelo colegiado, como certeza do direito, e que pela 

jurisprudência se transmuda em nova segurança jurídica. 

De certa forma, podemos afirmar que a jurisprudência, fonte do Direito, Traduz-se 

em uma exigência de uma série de julgados que guardem, entre si, uma linha essencial de 

continuidade e coerência. Assim é que, nas palavras do jurista Miguel Reale, a jurisprudência 

possui uma função reveladora do Direito que produz uma norma que vem a completar o seu 

sistema objetivo. 

A importância normativa da jurisprudência é a criação das súmulas que se revestem 

no enunciado que se resume uma tendência sobre determinada matéria, decidida contínua e 

reiteradamente pelo tribunal, constitui uma forma de expressão jurídica, por dar certeza a 

certa maneira de decidir. 

Assim é que o judiciário, sendo representado primordialmente pelo Supremo 

Tribunal Federal possui uma função jurídica e política, que se traduz no momento em que são 
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sumuladas as matérias de maior interesse para o ordenamento jurídico. Assim, segundo Lênio 

Luiz Streck
32

 cada sociedade tem um campo jurídico que a engendra, ou seja, os anseios 

sociais, por assim dizer, influenciam diretamente as mudanças no ordenamento jurídico. 

Destarte, tomando como exemplo a reforma da previdência proposta pelo atual 

governo, podemos vislumbrar que os reflexos dos movimentos sociais pela preservação de 

direitos influenciaram as propostas que estão sendo feitas. 

É de se frisar que a Constituição não tem somente a tarefa de apontar o futuro. Tem, 

igualmente, a relevante função de proteger os direitos já conquistados. E ainda, urge ressaltar 

que os princípios valem, as regras vigem; os princípios, enquanto valores fundamentais 

governam a constituição, o regime e a ordem jurídica. 

Por fim, devemos considerar que a Constituição, para assegurar o Princípio da 

Segurança Jurídica, no caso da reforma previdenciária, não deve ser sobreposta pelos 

interesses dos legisladores, interesses esses desvirtuados dos seus fins, qual seja, da 

representação justa dos anseios de toda sociedade, pois, a Carta Magna deverá ser 

considerada, inspirando toda a interpretação do sistema jurídico. 

 

 

1.6. Valores Positivados 

 

Os princípios se caracterizam como verdadeiros mandamentos nucleares do 

ordenamento jurídico. Por derradeiro, parece absurda e insustentável a noção de que, em 

razão de sua suposta natureza transcendente, os princípios sejam considerados como meras 

exortações ou simples preceitos de cunho moral. Pelo contrário, são portadores dos mais altos 

valores de uma sociedade, os quais são transformados em preceitos jurídicos e revelam as 

decisões políticas fundamentais de cada Estado. Todavia, tem-se como oportuna a afirmação 

de que os princípios não se confundem com valores. Os princípios podem ser normas, 

expressam juízos de dever ser, deontológicos, comandos, proibições e permissões, enquanto 

que os valores, não.  

O ordenamento jurídico, conceitualmente, é aquele em que se encontram, de maneira 

harmônica, regras e princípios, sendo que estes são considerados um verdadeiro elo entre o 

jurídico e o não jurídico. Trata-se de um sistema jurídico em que o Código não visa a 

                                                 
32

 Ob.Cit., pág. 73. 
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perfeição ou a plenitude, evidenciando-se um direito mais flexível, em que se busca uma nova 

adequação à vida, operando como um instrumento para o cumprimento da função social. 

O sistema se encontra constantemente em construção. O Estado não é considerado 

como fonte única de produção jurídica, e sim, são valorizados costumes e crenças populares, 

as quais são retrabalhadas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Admitem-se fontes 

diversas, ainda que não sejam imediatamente legislativas.  

A concepção de sistema permite que se componham valores opostos, vigorantes em 

campos próprios e adequados, embora dentro de uma mesma figura jurídica, de modo a 

chegar-se a uma solução que atenda a diversidade de interesses resultantes de determinada 

situação.  

Do sistema podem ser deduzidos princípios, os quais, em um momento posterior, 

servem de vetores do mesmo ordenamento jurídico. Há a concepção dos ―princípios gerais do 

direito‖, recolhidos no código e com a função de suplementar as leis. Podem ser conciliados 

valores opostos. O juiz não é mero aplicador da lei, não devendo seguir um raciocínio lógico-

dedutivo, próprio das ciências exatas, mas, pelo contrário, deve aplicar a lei após a realização 

de uma reflexão em sede do caso concreto, analisando a doutrina, a jurisprudência, os 

costumes, os princípios. Os doutrinadores ensinam o direito e não as leis, que podem ser 

eivadas de diversos vícios e incompletudes. Há maior abertura das decisões judiciais à 

doutrina. O legalismo não é predominante. É reduzida a importância do dogma da vontade.  

As regras não anseiam atingir o mais alto grau de exatidão, mas, pelo contrário, 

admitem ser complementadas. A Constituição e os princípios embutidos no ordenamento 

jurídico condicionam a interpretação das demais normas e possibilitam o desenvolvimento de 

cláusulas gerais e outros princípios.  

Contemporaneamente, pode se dizer que se operou uma completa revolução nas 

concepções principiológicas do direito. Encontra-se superada a fase das grandes codificações 

e a maioria dos ordenamentos jurídicos, dentre os quais o brasileiro, insere-se em um sistema, 

sendo possibilitada a coexistência de normas e princípios jurídicos. 

Pode se ponderar que o Póspositivismo é a designação provisória e genérica deste 

contexto, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, 

aspectos da chamada Nova Hermenêutica Jurídica e a teoria dos direitos fundamentais, 

edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana.  

A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos textos 

constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte 

desse ambiente de reaproximação entre direito e ética. Pode-se afirmar, sem exagero, que o 
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póspositivismo promoveu o encontro da norma com a ética, com a introdução aos 

ordenamentos de ideais de justiça e valores sociais materializados sobre a forma de princípios.  

Acrescente-se a isso que, no pós 2ª Guerra Mundial, as Constituições passaram a 

emitir decisões políticas fundamentais, determinando-se as prioridades dos ordenamentos 

jurídicos.  Os princípios jurídicos, ao mesmo tempo em que representam valores sociais, dão 

unidade ao sistema jurídico e também condicionam toda a interpretação e aplicação deste. 

A Constituição Federal, tal qual já se fora ponderado, possui uma gama de 

parâmetros e princípios que devem ser acatados por todas as demais fontes do direito. Ora, 

por conseguinte, tem-se que a Magna Carta se configura como verdadeiro vértice axiológico 

do sistema jurídico.  

Os princípios constitucionais seriam verdadeiros alicerces de todo o ordenamento 

jurídico e permitiriam uma constante evolução interpretativa. Poder-se-ia afirmar, que os 

princípios desempenham a função de dar fundamento material e formal aos subprincípios e às 

demais regras integrantes da sistemática normativa. 

A Lei Maior, compreendendo a importância dos princípios em nosso ordenamento e 

também a sua função de vértice axiológico do sistema jurídico, ao mesmo tempo em que 

expressamente dispôs alguns princípios, admitiu ser fonte de inspiração de diversos outros 

princípios, expressamente dispondo em seu artigo 5º, § 2º, que ―os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte‖.   Acrescente-se, ainda, que, em nosso sistema, é admitida a interpretação evolutiva da 

Constituição. A interpretação evolutiva é um processo informal de reforma do texto da 

Constituição. Consiste ela na atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem 

modificação de seu teor literal, em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e 

sociais que não estavam presentes na mente dos constituintes.  

A interpretação evolutiva da Constituição consiste, por derradeiro, na possibilidade 

de consideração dos princípios como formas de interpretação dos valores supremos, sem a 

necessidade de um processo revolucionário para o reconhecimento de novos preceitos.  

Os princípios adotados pela Lei Fundamental podem alterar a compreensão de 

conceitos e institutos já existentes em um determinado momento (situação de tempo e 

espaço).  

Os princípios jurídicos são os fundamentos ou qualificações essenciais da ordem 

jurídica. Na verdade, não se configuram apenas como lei, mas como o próprio direito em toda 

a sua extensão e abrangência.  
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As regras jurídicas são criadas para ter vigência em situações fáticas concretas, para 

uma específica hipótese, com a superação das demais regras que disponham de maneira 

diversa, posto que o ordenamento não admite normas incompatíveis. Consequentemente 

foram desenvolvidos critérios de resolução das possíveis antinomias do sistema (conflitos 

aparentes de normas), quais sejam os métodos da especialidade, hierarquia e cronologia. Na 

imensa maioria das vezes, haverá a invalidade de uma das regras (excepcionalmente, tem-se 

como possível uma ponderação no plano da aplicação, conferindo-se valor maior a uma 

delas). 

Todavia, tal sistemática não é, de modo algum, aplicável aos princípios. É grande o 

número de princípios existentes em nosso ordenamento jurídico (sendo que, por óbvio, todos 

devem possuir fundamento na Lei Fundamental, sejam expressos ou implícitos, como já fora 

afirmado) e tais necessitam  de convivência e conciliação, uma vez que são igualmente 

vigentes e operantes.  Eventualmente, podem os princípios se encontrarem em uma situação 

colidente. Neste caso, não haverá a revogação ou invalidação de um deles, mas, pelo 

contrário, uma ponderação de valores, atribuindo-se um determinado peso a cada um deles 

diante do caso concreto.  

Os princípios colocam-se em estado de tensão, passível de superação no curso da 

aplicação do direito. O sentido dos princípios só será alcançado na ponderação com outros de 

igual relevância axiológica, pois operam em par, em complementaridade. Eles são prima 

facie, pois enquanto nas regras o comportamento já é objeto de previsão textual – elas 

pretendem gerar uma solução específica para o conflito – os princípios não portam consigo 

juízos definitivos do dever-ser, eles não determinam diretamente a conduta a ser seguida, 

apenas estabelecem fins normativamente relevantes, cuja concretização demandará intensa 

atividade do aplicador do direito. O princípio não aspira à obtenção de uma solução 

específica, mas soma-se a outras razoes para a tomada de decisões. Assim, será na dimensão 

do peso que se realizará uma harmonização entre os princípios e suas diretrizes valorativas, a 

ponto de afastar um deles no caso concreto, solucionando-se o campo de tensão. Não se 

cogitará de invalidação, apenas de preponderância de determinada hipótese, visto que nada 

impedirá que, em outras circunstâncias, o princípio deslocado prevaleça em face da 

predominância de sua capacidade argumentativa.  

Ora, de acordo com o método de harmonização, cada princípio específico poderá 

prevalecer numa dada circunstância. Na fase póspositivista, a eficácia normativa conferida aos 

princípios não se assenta sobre imperativos lógicos ou critérios de validade das leis, mas de 

ordem valorativa, portanto o Princípio de Não-Confisco é um valor positivado.  
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Não devemos esquecer que, coloca-se à jurisprudência a tarefa de promover a real 

concretização dos princípios. A caracterização dos valores varia de autor para autor. De vários 

pensadores, reunimos os seguintes caracteres: a) imutabilidade – enquanto os objetos são 

mutáveis e transitórios, os valores são eternos e imutáveis. O que muda é a consideração do 

valor, a forma de apreendê-lo e de valorar; b) polaridade ou bipolaridade – diz respeito à 

oposição entre os valores positivos e os negativos. Um valor é sempre contraposto a outro: 

bem/mal, belo/feio, legal/ilegal, justiça/injustiça; c) irrealidade – o valor encontra-se no 

campo de idealidade, é imaterial; d) objetividade – o valor situa-se numa ordem objetiva de 

seres, verificável e apreensível independentemente da subjetividade; e) escalaridade – o valor 

possui gradação hierárquica. O valor moral da pureza, p. e., possui vários graus; f) 

referibilidade – significa que tudo o que vale, vale em relação a algo; g) preferibilidade – diz 

respeito a finalidade ou teleologia do valor; h) implicação – significa que, em virtude da 

bipolaridade, os valores antagônicos implicam-se reciprocamente: bem x mal, pródigo x 

avarento; i) historicidade – como o homem é um ser histórico, cultural, a história não teria 

sentido sem a referência valorativa, o parâmetro, o dado; j) inexauribilidade – o valor não se 

esgota com a sua realização. Assim, a caridade praticada não deixa de existir, nem nunca se 

realiza totalmente; l) não autoexecutoriedade – o valor só se realiza por meio do agir humano; 

m) absoluto – o valor é absoluto enquanto ser; relativa é a sua apreensão, o seu predicamento. 

Com certeza os valores podem e devem ser objetivados, visto que os valores 

axiológicos estão em toda produção normativa que visa regular as condutas intersubjetivas. 

Como exemplo, cumpre destacar, a PREFERÊNCIA do legislador (Juízo de Valor) 

ao destacar os acontecimentos da vida que comporão determinados fatos descritos nos 

antecedentes das normas tributárias – chama-se exercício da função axiológica de quem 

legisla. 

 

 

1.7. Justificativas 

 

Podemos abstrair, justificando tudo até agora desenvolvido, que, acreditamos ser o 

Direito feito de linguagem que para efetiva aplicação deve ser interpretada. Assim, as várias 

criações normativas (enunciados) são observadas pelos seres cognoscentes (Ato de 

Conhecimento sensorial) fazendo gerar um conceito pelo ato de conhecimento conceptual. 

Reiteramos que, o Direito não incide diretamente sobre os fatos e sim sobre a linguagem dos 

fatos. Fatos somente serão jurídicos a partir da intersecção fato e norma (subsunção). Direito 
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não é o que está escrito, e sim, a interpretação que se faz do Direito. Daí, a importância do ato 

de enunciação que revela como tudo no direito é interpretado, com destaque para o 

Lançamento de Ofício, Auto de Infração e a inscrição na Dívida Ativa. A lei é uma caixa de 

palavras que pode ser interpretada de várias formas distintas, e aqui, nos deparamos com as 

prescrições contidas na Lei de Execução Fiscal – LEF que se presta, pura e simplesmente, a 

expropriar bens dos contribuintes inadimplentes para satisfação dos créditos tributários. O 

auto de infração, que serve de base para a Certidão de Dívida Ativa - CDA é o direito 

aplicado e já interpretado. Assim, como fica a segurança jurídica? 

A coercibilidade do instituto da Penhora ―On Line‖, não pode desconsiderar a 

segurança jurídica, caso contrário a busca pelo crédito tributário restará maculada e 

prejudicará o desenvolvimento e evolução das instituições caras à sociedade. Não temos 

qualquer dúvida que, o contribuinte inadimplente deve ser coagido ao recolhimento tributário, 

já que sabemos que toda sociedade, portanto, todos nós somos obrigados a esse recolhimento, 

mas isso não significa que em uma situação de expropriação, característica da Penhora em 

Execução Fiscal, o contribuinte deva sofrer, indiscriminadamente, quaisquer formas de 

redução de seu patrimônio
33

. 

Cabe-nos discorrer sobre essas considerações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 De acordo com o princípio segundo o qual o património do devedor é a garantia geral do credor, pelo 

cumprimento de uma obrigação respondem em regra, todos os bens do devedor susceptíveis de penhora 

(Principio da Responsabilidade Patrimonial). 
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2. PREMISSAS MATERIAIS E PROCESSUAIS. 

 

 

2.1. Processo de Positivação do Direito 

 

Partindo do que podemos chamar de visão normativa do Direito, visualizamos a 

Constituição Federal dividida, basicamente, em 02 (dois) grandes grupos de normas: as 

normas de estrutura que são aquelas normas que dizem como as demais serão produzidas e as 

normas de comportamento que regulando as relações de intersubjetividade, determinam as 

condutas a serem cumpridas. 

Obvio que para o desenvolvimento do tema em questão, interessa-nos 

veementemente as normas de comportamento, especificamente, aquelas normas de natureza 

tributária instituidoras dos tributos e suas relações jurídicas instauradas nos seus consequentes 

a partir de fatos que têm relevância para o Direito, quais sejam, os fatos jurídicos tributários. 

Mesmo que ainda não exista Legislação Processual Tributária codificada, podemos 

falar tranquilamente em Processo Tributário, pois, pressupõe a existência de relação jurídico-

tributária, e mais, que essa relação jurídica tenha sido descumprida. Expliquemos melhor. 

Positivar equivale a aplicar o direito. O processo de positivação é o meio no qual o 

Direito Tributário sai de sua máxima abstração e chega a sua máxima concretude. 

Nas palavras da brilhante Professora Fabiana Del Padre Tomé
34

 em excelente artigo 

destinado aos participantes do VII Congresso Nacional de Estudos Tributários-IBET/SP sobre 

a Exigibilidade do Crédito Tributário, destacamos:  

 

―Denominamos positivação do direito o processo mediante o qual o 

aplicador, partindo das normas jurídicas de hierarquia superior; produz 

novas regras, objetivando maior individualização e concretude‖. 

 

Tem inicio com as Competências Tributárias e o exercício dessas competências 

(fontes materiais que produzem as LEIS) instituindo as regras-matrizes de incidência 

tributária (RMIT) e suas chamadas obrigações.  

O Direito Positivo somente atingirá operatividade no momento em que, com a 

participação humana, verifica-se o fato prescrito em seu antecedente instaurando relação 

jurídica tributária no seu consequente, entre dois sujeitos, fazendo nascer o crédito tributário, 

                                                 
34

 TOMÉ, Fabiana Del Padre, Artigo sobre Exigibilidade do Crédito Tributário: Amplitude e Efeitos de sua 

Suspensão – VII CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS-IBET/SP, pág. 366. 
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que representa a obrigação tributária formalizada (Lançamento Tributário). Cumprida a 

obrigação, encerra-se o ciclo, extingue-se o crédito. Caso contrário, não havendo o 

pagamento, inscreve-se o contribuinte em débito na Divida Ativa, extraindo-se o titulo 

(Certidão de Dívida Ativa – CDA) que fundamentará a ação executiva fiscal, para pressionar 

o contribuinte inadimplente sob pena de expropriação de bens. 

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 

151 do Código Tributário Nacional almejam impedir o exercício completo do Processo de 

Positivação citado, para que, por meio dos instrumentos próprios possam assegurar o respeito 

ao direito dos cidadãos.  

Interessante notar que, as hipóteses apesar de enumeradas no Código Tributário 

Nacional, em âmbito material, têm efetividade na esfera processual em que serão aplicadas. 

Não há como negar que o ciclo de positivação do direito traz à tona os conceitos 

fundamentais de norma primária e norma secundária, componentes da norma jurídica 

completa. 

Na obra ―Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo‖, lançada com prefácio de 

Geraldo Ataliba no ano de 1976, o discurso de Lourival Vilanova
35

 em torno da diferença 

entre norma primária e norma secundária era o seguinte: 

 

―Seguimos a teoria da estrutura dual da norma jurídica: consta de duas 

partes, que se denominam norma primária e norma secundária. Naquela, 

estatuem-se as relações deônticas direitos/deveres, como consequência da 

verificação de pressupostos, fixados na proposição descritiva de situações 

fáticas ou situações já juridicamente qualificadas; nesta, preceituam-se as 

consequências sancionadoras, no pressuposto do não cumprimento do 

estatuído da norma determinante da conduta juridicamente devida‖. 

 

Uma leitura desavisada do trecho citado pode deixar a entender que o Professor 

Lourival Vilanova pensava em norma primária como um comando determinante de conduta e 

em norma secundária como sancionadora do descumprimento da primária. Entretanto, na 

sequência do mesmo capítulo, já nas próximas linhas, apenas em aparente contradição, o 

mesmo jusfilósofo progride no seu raciocínio, afirmando que norma secundária é: 

 

[...] ―... a que vem em consequência da inobservância da conduta devida, 

justamente para sancionar seu inadimplemento (impô-la coativamente ou 

dar-lhe conduta substitutiva reparadora)‖. 

 

                                                 
35 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo‖. São Paulo: Noeses, 2005, p. 

105. 
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Ao falar em coação e reparação, implicitamente, tocamos em provimentos 

impositivos de competência exclusiva do Estado-Juiz, antecipando a concepção que na obra 

―Causalidade e relação no direito‖, editada pela primeira vez em 1985
36

, resta bem definida:  

 

Norma primária (oriunda de normas civis, comerciais, administrativas) e a 

norma secundária (oriunda de normas de direito processual objetivo) 

compõem a bimembridade da norma jurídica: a primária sem a secundária 

desjuridiciza-se; a secundária sem a primária reduz-se a instrumento, meio, 

sem fim material, adjetivo sem o suporte do substantivo. 

 

Ao estudar o conjunto da obra de Lourival Vilanova, o ilustre Professor Paulo de 

Barros Carvalho
37

, indica que o antecedente da norma secundária descreve o ilícito, qual seja 

o descumprimento da relação jurídica prevista no consequente da norma primária, e o 

consequente prescreve uma atuação do Poder Judiciário, cujo objetivo é a produção de uma 

terceira norma (sentença de mérito). 

Nesse compasso deixamos consignado que, o antecedente da norma secundária 

constitui um passo à frente na compreensão do ciclo de positivação jurídica, e, determina no 

contexto da norma jurídica completa, o momento ao qual caberá a utilização dos instrumentos 

processuais, no caso especificamente da Ação de Execução Fiscal. 

 

 

2.1.1. Classificação das Ações Tributárias 

 

O processo tributário
38

 pode ser visto como relação jurídica advinda de outra relação, 

de cunho material e que prevê a participação de determinados sujeitos de direito, 

denominados sujeito ativo e passivo. Essa relação jurídica de cunho material tem o tributo 

(importância pecuniária) como objeto da prestação
39

, atrelando os sujeitos, de forma que, um 

deles ostente o direito subjetivo de exigir esse objeto, e, o outro, o dever jurídico de 

cumprimento. 

Qualquer mácula dessa relação jurídica material de conteúdo tributário pode 

instaurar nova relação, agora de cunho processual, em que se pretende tutela jurisdicional para 

dirimir aquele conflito inaugural. Os sujeitos ali envolvidos, sem qualquer análise profunda a 

                                                 
36 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2.000, p. 

190. 

37 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, pág.503. 

38 CONRADO, Paulo César, Introdução à Teoria Geral do Processo Civil, 2000, pág.178 

39 BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, Saraiva, 2.005, pág. 237. 



 

 

 

 
51 

 

 

esse respeito (legitimidade ativa e passiva) 
40

, serão os mesmos envolvidos na relação 

processual.  

As Legislações Tributárias e Processuais Tributárias específicas, como a Lei nº 

6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais- LEF), nesse sentido, indicam como Fazenda Pública: a 

União Federal, os Estados, o Distrito Federal (híbrido), os Municípios e suas respectivas 

Autarquias, assim como, indicam como contribuintes todo e qualquer sujeito integrante 

daquela relação jurídica material por ter o dever jurídico de cumprir a obrigação ali prevista.  

No que tange as ações tributárias, quanto ao Sujeito para a Iniciativa da ação, 

podemos destacar: 

 

 Ações Antiexacionais: que podem ser exercidas ou inauguradas pelo 

CONTRIBUINTE; podem ser instauradas pelo CONTRIBUINTE que tende obstar o 

desenvolvimento do ciclo de POSITIVAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

 Ações Exacionais: que são aquelas exercidas apenas pelas Fazendas Públicas 

em geral. 

 

Ações exacionais são aquelas de iniciativa da Fazenda Pública, tendentes à formação 

de uma relação processual cujo sujeito ativo é a Fazenda Pública e o sujeito passivo o 

contribuinte ou responsável. Já as ações Antiexacionais são aquelas de iniciativa do 

contribuinte ou responsável, sujeitos passivos da relação jurídica de direito material tributário, 

tendendo à formação de uma relação processual cujo sujeito ativo é o contribuinte ou 

responsável e sujeito passivo a Fazenda Pública. Outro diferencial das ações de iniciativa do 

contribuinte é que se destinam ―... à produção de normas individuais e concretas que protejam 

o contribuinte da imposição de exações tributárias indevidas‖ 
41

·. Ou seja, as ações 

antiexacionais visam como sentença um provimento jurisdicional que reconheça a 

inexistência ou a ausência de descumprimento de uma relação jurídica de direito material 

tributário. 

Nas ações exacionais, o objetivo é sempre a ―... efetivação do conteúdo da obrigação 

tributária, que já se suporia antes constituída‖ 
42

. Mais precisamente, uma vez constituída a 

obrigação tributária no âmbito administrativo, têm lugar as ações exacionais, que visam 

compelir o sujeito passivo ao cumprimento da relação jurídica tributária. 

                                                 
40 Legitimidade á atribuição do direito de ação ao titular de uma pretensão resistida no âmbito de uma relação de 

direito material. Vide FERRAGUT, Maria Rita, Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 
41

 CONRADO, Paulo César, Processo...p.199 
42

 CONRADO, Paulo César. Processo...p.199. 
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As ações tributárias podem ser classificadas ainda quanto ao Objeto da Ação:  

 

 1. Preventivas; 2.Repressivas; 3.Reparadoras e 4.Constitutivas do Crédito. 

 

Cumpre-nos destacar, apenas em caráter informativo, quais as ações utilizadas para 

discussão das questões tributárias no âmbito do processo tributário antiexacional: 

 

 Modo PREVENTIVO (antes da aplicação da RMIT): Ação Declaratória e 

Mandado de Segurança Preventivo;  

 Modo REPRESSIVO (depois da aplicação da RMIT): Ação Anulatória de 

Débito Fiscal; Mandado de Segurança Repressivo; Ação Cautelar em Matéria Tributária; 

Embargos do Devedor; 

 Modo REPARADOR (depois do Pagamento): Ação de Repetição de 

Indébito e Ação Declaratória de Compensação; 

 Modo de CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO: Ação de Consignação em 

Pagamento – objetivo pagar o Tributo 

 

E no processo tributário exacional – Ação de Execução Fiscal e Medida Cautelar 

Fiscal, sendo o primeiro da classe dos repressivos e o segundo que pode transitar entre os 

preventivos e repressivos, como veremos nos próximos Capítulos. 

 

 

2.2. Momento para a Propositura da Execução Fiscal 

 

Retomando, o Processo de Positivação do Direito chega a sua máxima concretude 

com o efetivo recolhimento tributário. O pagamento no contexto desse processo de 

positivação encerra o ciclo necessário e eficaz à extinção do crédito tributário, e isso, ou seja, 

esse ato de recolhimento constitui a expressão do efetivo cumprimento do dever jurídico por 

parte do contribuinte, e, consequentemente, a realização do direito subjetivo do sujeito 

passivo desse crédito.  

Ocorre que, nem sempre esse ciclo tendente ao recolhimento tributário assim se 

encerra, queremos dizer que, o pagamento que acarreta à extinção do crédito tributário pode 

não ocorrer, o que dá ensejo ao que chamamos de cobrança da Dívida Ativa. 
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Os Fiscos em geral, entenda-se, a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas autarquias podem, segundo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n⁰ 

6.830/1980), exigir os seus créditos tributários não adimplidos pelos contribuintes, mas, a 

Ação de Execução Fiscal somente existirá no momento em que estiver consolidado o que 

chamamos de pressupostos de existência.  

Para validade dessa cobrança judicial, ou seja, para composição dos pressupostos 

necessários à Execução Fiscal da Dívida Ativa desses entes públicos, necessários são vários 

procedimentos, atos ou até mesmo a formação de um processo administrativo que revele o 

controle sucessivo de legalidade. Todo ato administrativo evolui diante desse controle 

sucessivo de legalidade. 

Para a exigência válida da Ação de Execução Fiscal destacamos 03 pressupostos 

específicos e imprescindíveis, quais sejam: 

 

1. Lançamento ou Decisão Irreformável no âmbito do Processo Administrativo; 

2. Título Executivo Extrajudicial, representado pela Certidão de Dívida Ativa
43

; 

3. Liquidez, certeza e exigibilidade do título
44

. 

 

Sabemos que para existência ou validade e permanência de qualquer ação no nosso 

ordenamento jurídico são necessários pressupostos previstos no artigo 267
45

 do Diploma 

                                                 
43

 Artigo 585, VII do CPC. 
44

 Artigo 586 do CPC. 
45

 Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Alterado pela L-011.232-2005) 

I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 

obs.dji.grau.5: Decretação da Absolvição de Instância - Paralisação do Processo - Promoção do Andamento da 

Causa - Súmula nº 216 - STF; Extinção do Processo - Abandono da Causa pelo Autor - Súmula nº 240 - STJ; 

Prescrição Intercorrente - Paralisação da Ação Rescisória - Contagem do Prazo - Súmula nº 264 - STF 

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; 

obs.dji.grau.5: Extinção do Processo de Mandado de Segurança - Citação do Litisconsorte Passivo Necessário - 

Prazo - Súmula nº 631 - STF 

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 

obs.dji.grau.3: Art. 5º, XXXVI, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Direitos e Garantias Fundamentais - 

Constituição Federal - CF - 1988 

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 

partes e o interesse processual; 

VII - pela convenção de arbitragem; (Alterado pela L-009.307-1996) 

VIII - quando o autor desistir da ação; 

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 

XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
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Processual Civil, esses pressupostos formais que chamamos questões de ordem pública
46

, 

podem gerar a extinção do feito sem julgamento do mérito, mas nesse momento, importa 

apresentarmos algumas considerações sobre os pressupostos específicos que no nosso sentir, 

são imprescindíveis, estão relacionados direta e exclusivamente à Execução Fiscal, e, caso 

não sejam cumpridos, tornam nulo o Executivo Fiscal. 

 

 

2.3. Requisitos para Propositura da Execução Fiscal 

 

2.3.1. Lançamento Tributário 

 

No Processo de Positivação do Direito, o lançamento constitui marco temporal 

importantíssimo para o Direito Tributário, seja pela sua representatividade dentro desse ciclo 

de positivação, seja pela sua importância quanto à identificação da transição entre o que 

chamamos de normas gerais e abstratas e individuais e concretas. 

Entendemos que esse tema gera ainda muita discussão sobre a constituição do crédito 

tributário e os tipos de lançamento admitidos no Brasil, mas devemos considerar que sendo 

outro o enfoque do presente trabalho, cumpre-nos apenas apresentar algumas considerações e 

características para a identificação desse ato no contexto da Execução Fiscal. 

Assim, sendo o lançamento um ato administrativo
47

 privativo da autoridade 

administrativa, constitui o crédito tributário que nada mais significa que a obrigação tributária 

devidamente formalizada. 

Segundo o Código Tributário Nacional – CTN existem 03 (três) espécies de 

lançamentos, a saber: 

 

1. LANÇAMENTO DE OFÍCIO: ato realizado, única e exclusivamente, pela 

autoridade administrativa, como nos orienta o artigo 142 do CTN, com destaque para os 

carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU lançado somente pelos Municípios 

sem qualquer participação dos contribuintes; 

                                                 
46

 Sabemos que todas as questões tributárias são públicas, mas, quando nos reportamos às questões de ordem 

pública estamos nos referindo àqueles pressupostos formais contidos no citado artigo 267 do CPC que lidam 

com as formalidades processuais necessárias à existência de qualquer processo, como, por exemplo, as condições 

da ação: legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. 
47

 Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
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2. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO: combinação de procedimento 

realizado pelo contribuinte e ato praticado pela autoridade administrativa, sendo 50% 

(cinquenta por cento) de responsabilidade de cada parte, nos termos do artigo 147 do CTN
48

, 

como no caso do pagamento de Imposto de Transmissão Causa-Mortis e Doações – ITCMD 

de competência Estadual, em que o contribuinte, pelo sistema informatizado da Receita 

Estadual, envia todas as informações necessárias ao cálculo do tributo a recolher; 

3. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO: declaração e pagamento 

antecipado realizado pelo contribuinte sob condição resolutória de ulterior Homologação 

realizada pelo Fisco. Destacamos que esse tipo de lançamento hoje representa quase que a 

totalidade dos lançamentos realizados no Brasil, com destaque para o Imposto sobre a Renda - 

IR, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, Imposto sobre Serviços - 

ISS, entre outros, insculpido no artigo 150 do CTN
49

 e que são os grandes motivadores das 

cobranças judiciais das dívidas ativas. 

 

Nesse momento, apenas como destaque, nos interessa pontuar a existência desses 

tipos de lançamento previstos pela legislação tributária (CTN), atrelando a Notificação 

(Linguagem), sem levantar a discussão sobre se estamos falando em procedimentos ou atos 

tendentes à constituição do crédito tributário. 

Sobre a Notificação, segundo o i. Prof. SANTI
50

, Eurico Marcus Diniz figura como 

―um pressupostos de validade do ato-norma administrativo de lançamento‖. 

                                                 
48

 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou 

outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, 

indispensáveis à sua efetivação. 

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, 

só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. 

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade 

administrativa a que competir a revisão daquela. 
49

 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito 

passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em 

que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 

homologa. 

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória 

da ulterior homologação ao lançamento. 

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito 

passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura 

devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; 

expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 

definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
50

 SANTI, Eurico, Lançamento Tributário, pág. 141. 
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Pretende-se, dentro do processo de positivação do direito, demonstrar o momento de 

concretude (formalização do crédito) do ato, como marco temporal para possíveis contagens 

de prescrição e decadência. Veremos no Capítulo 4 que a decadência e prescrição são 

matérias que podem ser arguidas nas possíveis defesas em Execução Fiscal. 

De qualquer sorte, vale ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se 

manifestado em inúmeros julgados nesse sentido, como destacamos na Ementa abaixo em que 

o Relator revela que a constituição de crédito pelo lançamento tributário, mesmo de forma 

originária ou de caráter substantivo, ocorre com a Notificação do contribuinte ao pagamento 

tributário e esse será o ―dies a quo‖ para contagem do prazo prescricional: 

 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

CONSTITUÍDO PELO FISCO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 

SUPLETIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PRAZO 

QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE. 

1. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta regulada pelo 

artigo174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da 

sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - 

pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor." 2. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à 

decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional de cinco anos para o 

Fisco cobrar judicialmente o crédito tributário. 3. Deveras, assim como 

ocorre com a decadência do direito de constituir o crédito tributário, a 

prescrição do direito de cobrança judicial pelo Fisco encontra-se disciplinada 

em cinco regras jurídicas gerais e abstratas, a saber: (i) regra da prescrição 

do direito do Fisco nas hipóteses em que a constituição do crédito se dá 

mediante ato de formalização praticado pelo contribuinte (tributos sujeitos a 

lançamento por homologação); (ii) regra da prescrição do direito do Fisco 

com constituição do crédito pelo contribuinte e com suspensão da 

exigibilidade; (iii) regra da prescrição do direito do Fisco com lançamento 

tributário ex officio; (iv) regra da prescrição do direito do Fisco com 

lançamento e com suspensão da exigibilidade; e (v) regra de reinício do 

prazo de prescrição do direito do Fisco decorrente de causas interruptivas do 

prazo prescricional (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e 

Prescrição no Direito Tributário", 3ª Ed., Max Limonad, págs. 224/252). 4. 

Consoante cediço, as aludidas regras prescricionais revelam prazo 

quinquenal com dies a quo diversos. 5. Assim, nos casos em que o Fisco 

constitui o crédito tributário, mediante lançamento (seja de modo originário, 

seja em caráter substitutivo), inexistindo quaisquer causas de suspensão da 

exigibilidade ou de interrupção da prescrição, o prazo prescricional conta-se 

da data em que o contribuinte for regularmente notificado do lançamento 

http://www.jusbrasil.com/topico/10568330/artigo-174-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com/topico/10568330/artigo-174-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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tributário (artigos 145 e 174, ambos do CTN). 6. In casu, o Juízo Singular 

assentou a inexistência de recurso administrativo do contribuinte, verbis: "... 

após a lavratura do auto de infração, o contribuinte não impugnou o mesmo, 

tanto que foi lavrado Termo de Revelia, conforme se vê das fls. 46. O termo 

de revelia data de 25/04/1990. Em agosto de 1990, a Procuradoria do IAA 

opinou pela procedência do auto de infração, acrescida de juros e correção 

monetária. Apenas em abril de 1993 é que o MIR julgou procedente a 

autuação, pois que o processo administrativo estava sob a jurisdição do IAA 

tendo passado para o MIR. Em outubro do mesmo ano (1993) a Procuradoria 

da Fazenda Nacional devolveu o procedimento para Sergipe, a fim de que a 

Procuradoria elaborasse demonstrativo de débito e verificasse se o mesmo se 

enquadrava nas disposições da Portaria MF 690/92. Às fls. consta despacho 

em que o débito não poderia ser cobrado vez que o valor era inferior ao 

previsto na lei mencionada para cobrança do crédito (inferior a 10 UFIR). 

Em 1996, consta decisão onde se verificou a necessidade de reexame dos 

cálculos de atualização do débito, para que o crédito pudesse ser cobrado e, 

assim, tivesse valor superior a 10 UFIR. Finalmente, em dezembro de 1996, 

foi lavrada a certidão de dívida ativa." 7. Destarte, não merece reparo o 

acórdão regional que considerou decorrido in albis o prazo prescricional 

quinquenal entre a data da notificação do contribuinte (22.02.1990) e a data 

de ajuizamento do executivo fiscal (20.02.1997). 8. O artigo 557, do CPC, 

autoriza o julgamento monocrático do recurso especial manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior. 9. Consequentemente, revelando-se 

assente, no STJ, que, nos casos em que o Fisco constitui o crédito tributário, 

mediante lançamento (seja de modo originário, seja em caráter substitutivo), 

inexistindo quaisquer causas de suspensão da exigibilidade ou de interrupção 

da prescrição, o prazo prescricional conta-se da data em que o contribuinte 

for regularmente notificado do lançamento tributário (artigos 145 e 174, 

ambos do CTN), a verificação da inexistência de causa obstativa do curso do 

prazo prescricional autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão 

executiva e a consequente negativa de seguimento do recurso especial 

fazendário. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 

890161 SE 2006/0210167-8 Relator(a):Ministro LUIZ FUX - 

Julgamento:15/02/2011 - Órgão Julgador:T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 28/02/2011). 

 

Quando o tribunal se reporta a lançamento tributário supletivo, revela seu 

entendimento ao qual concordamos de que, o lançamento de ofício se sobrepõe ao lançamento 

por homologação nem que seja apenas em parte, quando a autoridade Administrativa encontra 

inconsistências naquele lançamento, determinando que qualquer espécie de lançamento deve 

ter, ao final, um ato administrativo praticado por autoridade competente, portanto, sempre um 

ATO. 

A formalização do crédito tributário pelo lançamento interessa-nos, como 

pressuposto de existência da Execução Fiscal, já que, com a chamada constituição do crédito 

já podemos cogitar possível propositura da ação em comento, exceto se o contribuinte se 

insurgir contra tal ato, como veremos abaixo. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10572421/artigo-145-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/topico/10568330/artigo-174-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com/topico/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/10572421/artigo-145-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/topico/10568330/artigo-174-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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2.3.1.1. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM 

 

Em contrapartida, em relação aos demais ―tipos de lançamento‖, como disposto no 

CTN, cabe à fiscalização identificar as informações equivocadas lavrando documento 

denominado Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. 

O Auto de Infração e Imposição de Multa é ato administrativo. 

Importante considerar que, o AIIM não é o próprio lançamento, mas, contém o 

lançamento e mais a multa pelo não recolhimento
51

. 

 

O STJ 

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) ARBITRAMENTO. LEGALIDADE. 

PREVISÃO NO ART. 148 DO CTN PRECEDENTES. 

1. O art. 148 do Código Tributário Nacional pode ser invocado para 

estabelecimento de bases de cálculo do tributo devido quando a ocorrência 

dos fatos geradores é comprovada, mas o valor ou preço de bens, direitos, 

serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereça fé, 

ficando a Fazenda Pública autorizada a proceder ao arbitramento mediante 

processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa. 

2. Precedentes: RMS 26.964/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda 

Turma/RMS 16.810/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. Agravo 

regimental improvido. (Processo: AgRg no REsp 968402 RS 2007/0165371-

0 - Relator(a): Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgamento:  

20/10/2009 - Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - Publicação: DJe 

29/10/2009). 

 

 

2.3.2. Processo Administrativo Tributário – considerações. 

 

O ato de lançamento pode ou não pode ser impugnado pelo contribuinte. Na segunda 

hipótese, o lançamento já servirá de base para a inscrição na Dívida Ativa e posterior 

Execução Fiscal. Na primeira hipótese dará ensejo ao que chamamos de Processo 

Administrativo Fiscal. 

A construção do processo administrativo tributário tem caráter de exceção do regime 

geral do processo e está alicerçado em dois pólos. De um lado, o Estado precisa de meios para 

                                                 
51

 A multa moratória não tem caráter punitivo; a sua finalidade primordial é desestimular o cumprimento da 

obrigação fora de prazo. Elas são devidas quando o contribuinte estiver recolhendo espontaneamente um débito 

vencido. Essa multa nunca incide sobre as multas de lançamento de ofício e nem sobre as multas por atraso na 

entrega de declarações. Aplica-se o percentual: 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia útil subsequente 

ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento da contribuição ou do tributo até o dia em que ocorrer o 

seu pagamento. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20%. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10572132/artigo-148-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com/topicos/10572132/artigo-148-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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combater a evasão tributária, e, a lide tributária em si, instituindo para tal, órgãos 

administrativos que identifiquem a obrigação promovam a cobrança administrativa e decidam 

os conflitos daí resultantes. Do outro lado, o contribuinte necessita de um órgão que garanta a 

revisão dos atos da administração e sua conformação com a Lei. 

É nesta esteira que a Constituição Federal de 1988 assegura ao contribuinte, em seu 

art. 5º, inc. LV, da CF
52

, o processo administrativo fiscal como instrumento de acertamento da 

relação tributária, com aplicação dos princípios de categoria maior a serem observados, como 

o são o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, 

motivação, entre outros, vejamos: 

 

 

2.3.2.1. Princípios Informadores do Processo Administrativo Tributário 

 

O processo administrativo tributário, no âmbito federal, foi instaurado e conduzido 

pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 com o status de lei ordinária. Algumas de suas disposições foram alteradas (incluídas) 

pelas Leis nº 8.748, de 1993; nº 9.532, de 1997, nº 9.784 de 1999 e nº 11.196, de 2005. 

Tomaremos por exemplo o Processo Administrativo Federal destacando o Art. 2º da 

Lei 9.784 DE 29/01/1999 que estabelece que a Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, impessoalidade, segurança jurídica, interesse 

público, eficiência, publicidade, informalismo, oficialidade, gratuidade e verdade real. 

De forma mais sucinta possível podemos tecer alguns comentários sobre tais 

princípios e suas características voltadas às discussões na esfera processual e no que concerne 

ao protocolo intempestivo na esfera administrativa: 

 

 LEGALIDADE: atuação conforme a lei e o Direito; o princípio da 

legalidade objetiva exige que o processo administrativo seja instaurado com 

base e para preservação da lei. O processo ao mesmo tempo em que ampara 

o particular serve também ao interesse público na defesa da norma jurídica 

objetiva, visando manter o império da legalidade e da justiça no 

funcionamento da Administração. 
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 ―LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.‖ 
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 FINALIDADE: atendimento a fins de interesse geral, vedada a 

renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em 

lei. 

 MOTIVAÇÃO: indicação dos pressupostos de fato e de direito que 

determinarem a decisão administrativa. 

 RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: adequação entre 

meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público. 

 MORALIDADE: atuação segundo padrões éticos de probidade, de 

decoro e boa-fé. 

 IMPESSOALIDADE: vedada a promoção pessoal de agentes ou 

autoridades. 

 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: garantia dos direitos à 

comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 

interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 

situações de litígio; está assegurado no inciso LV, do art. 5 da atual 

Constituição, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório; Por 

garantia de defesa  deve-se entender não só a observância do rito adequado, 

como a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para 

contestar a acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da 

instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis. 

 SEGURANÇA JURÍDICA: vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação de norma administrativa sobre situações já consumadas sob a 

égide da interpretação anterior. 

 INTERESSE PÚBLICO: interpretação da norma administrativa da 

forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. 

 EFICIÊNCIA: objetividade no atendimento do interesse público. 

 PUBLICIDADE: divulgação oficial dos atos administrativos, 

ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 

 INFORMALISMO: adoção de formas simples, suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados observando-se, contudo, as formalidades essenciais à garantia 

dos direitos dos administrados quando impostos por lei; O princípio do 

informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas para o processo 

administrativo, principalmente para os atos a cargo do particular. Bastam as 

formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza jurídica e à 

segurança procedimental. NÃO SE APLICA AOS PROCEDIMENTOS 

CONCORRENCIAIS, PARA NÃO FERIR A IGUALDADE. 

 OFICIALIDADE: impulsão, de ofício, do processo administrativo, 

sem prejuízo da atuação dos interessados; O princípio da oficialidade atribui 

sempre a movimentação do processo administrativo à Administração, ainda 

que instaurado por provocação do particular: uma vez iniciado passa a 

pertencer ao Poder Público, a quem compete o seu impulsionamento até a 

decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele se desinteressa, infringe 

o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser responsabilizados pela 

omissão. NÃO SE APLICA AOS PROCEDIMENTOS DE EXCLUSIVO 

INTERESSE DO ADMINISTRADO. 

 GRATUIDADE: proibição de cobrança de despesas processuais, 

ressalvadas as previstas em lei; não causar ônus econômico, só obrigatório 

nos procedimentos restritivos (ex: cassação de licença – caráter 

sancionador). 
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 VERDADE MATERIAL OU REAL: O princípio da verdade 

material
53

, também denominada da liberdade na prova, autoriza a 

Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou 

julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É 

a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Este 

princípio é que autoriza a reformatio in pejus nos recursos administrativos, 

quando a reapreciação da prova, ou a nova prova conduz o julgador de 

segunda instância a uma verdade material desfavorável ao próprio 

recorrente. 

 

A administração atua na prevenção e solução de conflitos de caráter administrativo 

fiscal, legitimada pela própria Constituição Federal, artigo 5º incisos XXXIV, ―a‖, e, LV. 

Referida regra constitucional garante ao administrado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, tanto na via judicial como na administrativa, explicitando a existência de uma ―lide 

administrativa‖ e conferindo competência ao processo administrativo na prevenção de 

conflitos de interesses que envolvam a Administração Pública. 

O processo administrativo previsto na constituição exprime a idéia de que os 

mecanismos da legalidade dos atos administrativos devem seguir o modelo de processo que se 

desenvolve nos tribunais, ressalvadas as especificidades decorrentes, seja da natureza 

indisponível dos direitos na presença do Estado, seja da natureza vinculada (não 

independente) do órgão de julgamento, integrado na Administração ou, seja porque no 

processo administrativo fiscal, o Ente Público (Estado) figura tanto como autor da exigência 

fiscal, titular do interesse em disputa e juiz da lide tributária.  

A natureza jurídica do processo administrativo difere da do processo civil e penal, 

pois possui particularidades inerentes à relação jurídico-tributária e é desenvolvido em duas 

fases diversas: a primeira, que precede a etapa contenciosa, está caracterizada pela 

investigação fiscal propriamente dita, constituída pelas medidas preparatórias tendentes a 

definir a pretensão fazendária, por meio da constituição do crédito tributário; e a segunda, que 

se inicia com o inconformismo do contribuinte em face da exigência fiscal ou com a decisão 

denegatória de seu pleito. 

É a partir desta segunda fase que se caracteriza o conflito de interesses e se inicia o 

processo propriamente dito, como relação jurídica e com os mecanismos de garantia inerentes 

à solução de conflitos dispostos na Constituição Federal. Deve-se ressaltar que o processo 

difere do procedimento quanto à relação jurídica, ao objeto e ao órgão decisório. 
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 HOFFMAN, Susy Gomes. Teoria da prova no direito tributário. Campinas: Copola Editora, 1999. 
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2.3.2.2. Processo e Procedimento – Fases do Processo Administrativo. 

 

O Processo é o método de compor a lide por meio de uma relação jurídica 

vinculativa de direito público, enquanto que procedimento é a forma material com que o 

processo se realiza em cada caso concreto.  No processo administrativo o fim visado é o 

pronunciamento de uma autoridade, decidindo ou homologando determinado ato, enquanto 

que no judicial o fim visado é uma sentença, ambos constituem-se em normas individuais e 

concretas. 

As fases comuns ao processo administrativo são cinco e se desenvolvem nesta 

ordem: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. 

 

 INSTAURAÇÃO: A instauração é a apresentação escrita dos fatos e 

indicação do direito que ensejam o processo. Quando provém da 

Administração deve consubstanciar-se em portaria, auto de infração, 

representação ou despacho inicial da autoridade competente; quando 

provocada pelo administrado ou pelo servidor deve formalizar-se por 

requerimento ou petição.  

 INSTRUÇÃO: A instrução é a fase de elucidação dos fatos, com a 

produção de provas que vão desde o depoimento da parte, as inquirições de 

testemunhas, as inspeções pessoais, as perícias técnicas, até a juntada de 

documentos pertinentes. 

 RELATÓRIO: O relatório é a síntese do apurado no processo feita 

por quem o presidiu individualmente, ou pela comissão processante, com 

apreciação das provas, dos fatos apurados, do direito debatido, e proposta 

conclusiva para decisão da autoridade julgadora competente. É peça 

informativa e opinativa, sem efeito vinculante para a Administração ou para 

os interessados no processo. 

 JULGAMENTO: O julgamento é a decisão proferida pela autoridade 

ou órgão competente sobre o objeto do processo. O essencial é que a decisão 

seja motivada com base na acusação, na defesa e na prova, não sendo lícito à 

autoridade julgadora argumentar com fatos estranhos ao processo ou 

silenciar sobre as razões do acusado. 

 

Estes processos podem assumir tanto a modalidade de controle (quando o 

lançamento é normal) quanto o de punição (quando o lançamento vem acompanhado de 

multa ou qualquer outra penalidade). A instauração do processo tributário será sempre por ato 

formal da autoridade competente, que, segundo o Decreto 70.235/72 poderá consistir em ato 

escrito de cientificação do procedimento fiscal. O essencial é que a quantificação do crédito, 

no caso de lançamento, ou a descrição do fato ou ato a punir, na hipótese de infração, se 

apresente com os requisitos que o Decreto especifica. 
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A defesa do contribuinte será feita mediante impugnação da exigência fiscal, e, 

marca o início da fase litigiosa do procedimento (art.14)
54

. Essa impugnação será apresentada 

por escrito, no prazo de trinta dias a contar da intimação, ao órgão preparador, com todos os 

documentos em que se fundar a defesa (art.15)
55

, sendo facultado ao interessado o exame dos 

autos na repartição, como é praxe nos processos administrativos. 

 

 

2.4. Impugnações Administrativas 

 

A Constituição Federal garante o direito de petição aos poderes públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. XXXIV, da CF). Assim, o 

indivíduo não é obrigado a satisfazer exigência fiscal que lhe pareça ilegítima, nem está 

obrigado a ingressar em juízo para fazê-la. Pode recorrer à própria administração, 

voluntariamente, por meio de impugnações dirigidas às autoridades judicantes e dos recursos 

aos tribunais administrativos (como o TIT — Tribunal de Imposto e Taxas — em São Paulo e 

o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Nota-se que a natureza voluntária dos 

recursos à administração decorre da jurisdição que prevê a inafastabilidade de apreciação 

judicial no art. 5º, XXXV, CF. Cabe às leis reguladoras do processo tributário administrativo, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecerem os 

limites e as hipóteses em que as impugnações e os recursos ocasionarão efeito suspensivo. 

No procedimento administrativo, as reclamações e os recursos suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inc. III, do CTN), suspendendo, por conseguinte, 

a fluência do prazo prescricional, o qual volta a fluir após o respectivo julgamento, caso a 

decisão seja favorável ao Fisco. Nesse sentido, restabelecer-se-á a exigibilidade, passando o 

sujeito passivo a ter um prazo para cumprir sua obrigação, sob pena do Fisco por meio de sua 

Procuradoria inscrever na Dívida Ativa e ajuizar Execução Fiscal para cobrar seu crédito. A 

constituição do crédito tributário somente ocorrerá com a decisão final do processo 

administrativo. Em sentido oposto, se a decisão for favorável ao contribuinte, extinguirá o 

próprio crédito tributário (CTN, art. 156, inc. IX). 
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 Decreto nº 70.235/99 
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 Idem 
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Além disso, por suspender a exigibilidade, a simples discussão administrativa (ao 

contrário da judicial) dá ensejo à certidão positiva com efeitos de negativa, conforme previsto 

no art. 206, CTN
56

.  

 

 

2.4.1. Fase Litigiosa do Processo Administrativo Fiscal 

 

As impugnações e os recursos passíveis de utilização na esfera administrativa estão 

previstos tanto no Decreto nº 70.235/1972, como nos Regimentos Internos do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(Anexos I e II da Portaria MF nº 55, de 16/03/1998) e na Lei nº 9.784, de 29/01/1999. 

Podemos destacar as formas autorizadas pela legislação federal para que o 

contribuinte diretamente se oponha aos lançamentos tributários, quais sejam: 

 

1. Impugnação, dirigida às Delegacias da Receita Federal de 

Julgamento – DRJ e interposta pelo sujeito passivo, no prazo de 30 dias, 

contra auto de infração ou notificação de lançamento
57

;  

2. Manifestação de Inconformidade, dirigida às DRJ e interposta pelo 

sujeito passivo, no prazo de 30 dias, contra despacho decisório das 

Delegacias da Receita Federal – DRF ou das Inspetorias da Receita Federal 

– IRF que denegou pedido de compensação, restituição ou ressarcimento de 

crédito tributário, ou que não reconheceu direito à imunidade, à suspensão, à 

isenção e à redução de tributos e contribuições
58

; 

3. Recurso Voluntário dirigido ao Conselho Recursal – CARF e 

interposto pelo sujeito passivo, no prazo de 30 dias, contra decisão das DRJ 

que tenha declarado procedente, parcial ou totalmente, o lançamento 

formalizado por via de auto de infração ou notificação de lançamento (neste 

caso é proposto contra o não acatamento, parcial ou total, da impugnação), 

ou que tenha indeferido a solicitação nos casos de pedido de compensação, 

restituição ou ressarcimento de crédito tributário, ou de reconhecimento de 

direito à imunidade, à suspensão, à isenção e à redução de tributos e 

contribuições (nesta hipótese é proposto contra o não acolhimento, total ou 

parcial, da manifestação de inconformidade)
59

; 

4. Recurso de Ofício, dirigido ao CARF e interposto pelas DRJ contra 

decisões suas (prolatadas em face da apreciação de impugnação de 

lançamento de ofício), total ou parcialmente favoráveis ao sujeito passivo, 

que exonerarem este do pagamento de tributo e multa em valor total 

(lançamento principal e decorrente) superior a R$ 500.000,00
60

; 
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 ―Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa‖. 
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 Artigo 14 e 15 do Decreto nº 70.235/1972 
58

 Inciso I do artigo 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n.º 

030, de 25/02/2005. 
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 Artigo 33 do Decreto n.º 70.235/1972. 
60

 Inciso I do artigo 34 do Decreto n.º 70.235/1972. 
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5. Recurso Voluntário dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais 

– CSRF e interposto pelo sujeito passivo, no prazo de 30 dias, contra 

decisão do CARF que tenha dado provimento a recurso de ofício promovido 

pelas DRJ
61

; 

6. Recurso Especial, dirigido à CSRF e interposto, no prazo de 15 dias, 

contra decisão não unânime de Câmara do CARF quando for contrária à lei 

ou à evidência da prova (recurso privativo do Procurador da Fazenda 

nacional), ou contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente 

da que lhe tenha dado outra Câmara do CARF ou a própria CSRF (recurso 

manejável tanto pelo Procurador da Fazenda Nacional quanto pelo sujeito 

passivo)
62

; 

7. Embargo de Declaração, dirigido ao CARF ou à CSRF, e 

apresentado, no prazo de 5 dias, por Conselheiro da Câmara, pelo 

Procurador da Fazenda Nacional, pelo sujeito passivo, pela autoridade 

julgadora de primeira instância ou pela autoridade encarregada da execução 

do acórdão, quando existir no acórdão prolatado obscuridade, dúvida ou 

contradição entre decisão e fundamentos, ou ainda quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se a Turma (CSRF) ou a Câmara (CARF)
63

; 

8. Agravo, dirigido aos CARF (Presidente da Câmara recorrida) e 

interposto, no prazo de 5 dias, pelo Procurador da Fazenda Nacional ou 

pelo sujeito passivo, contra despacho que negar seguimento a recurso 

especial
64

; 

9. Pedido de Retificação, dirigido às DRJ, ao CARF ou à CSRF e 

proposto, conforme o caso, pela autoridade incumbida da execução do 

acórdão, pela autoridade julgadora de primeira instância, pelo Procurador da 

Fazenda Nacional, por Conselheiro ou pelo sujeito passivo, com o fim de 

sanear as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de 

escrita ou de cálculo existentes na decisão
65

; 

10. Outros Recursos: a título ilustrativo, cabe ressaltar que além dos 

recursos acima listados (vinculados ao processo de determinação e exigência 

de créditos tributários), outros há, dispersos pela legislação tributária, que se 

destinam à contestação de atos administrativos específicos, como tais a 

―Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo Simples – SRS‖ 

(dirigida à autoridade administrativa que excluiu o sujeito passivo do 

Simples, como previsto no item 2.3 da Norma de Execução 

Cotec/Cosit/Cosar/Cofis/Coana n.º 001, de 03/09/1998), o recurso interposto 

contra o ato de exclusão do sujeito passivo do ―Refis‖ (parágrafo 2.º do 

artigo 5.º da Resolução CG/Refis n.º 09, de 12/01/2001, com a redação dada 

pelo artigo 1.º da Resolução CG/Refis n.º 20, de 27/09/2001). 

11. Recurso Hierárquico, dirigido, no prazo de 10 dias, às autoridades 

hierarquicamente superiores àquelas que praticaram os atos contestados, nos 

casos em que contra tais atos não estejam previstos os recursos constantes do 
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 Artigo 34 e parágrafo 1.º do artigo 33 do Decreto n.º 70.235/1972, Anexo II da Portaria MF n.º 55/1998, e 

artigo 10 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF – Anexo I da Portaria MF n.º 

55/1998. 
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 Anexo II da Portaria MF n.º 55/1998, e artigo 5.º do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais - CSRF – Anexo I da Portaria MF n.º 55/1998. 
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 Anexo II da Portaria MF n.º 55/1998, e artigo 27 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais - CSRF – Anexo I da Portaria MF n.º 55/1998. 
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 Anexo II da Portaria MF n.º 55/1998, e artigo 9.º do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais – CSRF – Anexo I da Portaria MF n.º 55/1998. 
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 Parágrafo 1.º do artigo 22 e artigo 27 da portaria MF n.º 258, de 24/08/2001, Anexo II da Portaria MF n.º 

55/1998, e artigo 28 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF – Anexo I da 

Portaria MF n.º 55/1998. 
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processo administrativo fiscal (artigos 56 a 65 da Lei n.º 9.784, de 

29/01/1999). 

 

Portanto, resta claro que, diante da inadimplência do contribuinte, o Fisco deve 

Notificar o contribuinte, para que, querendo, apresente sua defesa, instaurando assim, um 

processo na instância administrativa, por meio do qual haverá controle da legalidade do 

crédito tributário a ser constituído. Com a decisão administrativa final, respeitado 

obrigatoriamente os direitos e garantias fundamentais do contribuinte, e, sendo esse vencido, 

o crédito em questão será inscrito na Dívida Ativa, com a produção da Certidão de Dívida 

Ativa que é o título executivo extrajudicial hábil a embasar a ação Executiva Fiscal.  

Como verificamos no julgado proferido Pelo STJ, a Execução Fiscal não pode ser 

ajuizada antes do definitivo Recurso Administrativo: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. É vedado o 

ajuizamento de execução fiscal antes do julgamento definitivo do recurso 

administrativo. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, conforme previsto no art. 151, III, do CTN. Dessa forma, 

enquanto pendente o julgamento definitivo do recurso na esfera 

administrativa, inviável o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de 

crédito cuja exigibilidade está suspensa. Precedentes citados: REsp 

1.259.763-PR, DJe 26/9/2011; EREsp 850.332-SP, DJe 12/8/2008, e AgRg 

no AREsp 55.060-PR, DJe 23/5/2012. AgRg no AREsp 170.309-RJ, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/10/2012. 

 

Durante a discussão administrativa, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se 

suspensa por orientação do artigo 151, inciso III do CTN, e após, a decisão administrativa 

irreformável
66

 comporá fundamento de validade a outro ato administrativo, exarado pelas 

Procuradorias em geral, de inscrição da Dívida ativa tendente à formação do título Executivo 

Extrajudicial conhecido como Certidão de Dívida Ativa - CDA. 

O título executivo extrajudicial específico da Execução Fiscal denomina-se CDA e 

sem ele, a Execução Fiscal estará fadada à extinção sem julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 267, inciso VI do Diploma Processual Civil, veja que inclusive essa orientação constitui 

precedente do nosso STJ, conforme Ementa abaixo destacada: 
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 LEF - Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à 

ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias 

autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público. 

Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, 

poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, 

lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO 

DA PETIÇÃO INICIAL. A execução fiscal deve ser instruída com a 

Certidão de Dívida Ativa – CDA, de acordo com o artigo 6º, § 1º, da LEF, 

sendo inexigível a instrução com o Termo de Inscrição em Dívida Ativa do 

crédito executado. Precedentes citados: REsp 1.138.202-ES (Repetitivo), 

DJe 1º/2/2010, e REsp 1.065.622-SC, DJe 23/4/2009. AgRg no AREsp 

198.239-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

13/11/2012. 

 

Identificamos no julgado acima colacionado a relevância e a importância da Certidão 

de Dívida Ativa e a força do Termo de Inscrição dessa Dívida no âmbito do Executivo Fiscal, 

o que implica dizer que quaisquer irregularidades nesse instrumento tornará inexigível o título 

ao qual ela representa.  

 

 

2.5. Certidão de Dívida Ativa - CDA 

 

Verificado o não pagamento do tributo, a Fazenda Pública constituirá a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA), onde demonstrará, em síntese, baseado na informação administrativa, 

seja pelo auto de infração ou processo administrativo findo, quem é o contribuinte, qual o 

valor do débito, qual o tributo devido, qual o período de apuração do tributo, as infrações 

legais cometidas pelo contribuinte etc. 

Observe-se que a Certidão de Dívida Ativa é constituída unilateralmente, sem a 

participação ou intervenção do contribuinte. Além disso, a CDA não tem origem em uma 

sentença, mas tão somente na apuração de inadimplência pela Fazenda Pública, sendo que 

somente ela dá origem ao título executivo, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa. 

A CDA é um título executivo extrajudicial. Interessante consideração apresenta 

Hugo de Brito Machado Segundo
67

 destacando as características do título executivo fiscal: 

 

―O processo de execução fiscal, disciplinado pela Lei nº. 6.830/80 é uma 

espécie de processo de execução por quantia certa, fundado em título 

extrajudicial, através do qual se busca a prestação da tutela jurisdicional 

executiva. Isso significa que através dele não se busca o acertamento da 

relação conflituosa, mas sim a satisfação do direito já acertado e não 

adimplido, representado pelo título executivo que é a Certidão de Dívida 

Ativa. Seu papel, no âmbito tributário, é o de obter o adimplemento do 

crédito tributário (da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal, dos 

Municípios, e de suas respectivas autarquias ou fundações.) devidamente 

constituído, vencido, exigível e não pago‖. 
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 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário, 3ª ed. São Paulo: Atlas S.A., 2008. p. 225. 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp%20198239
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp%20198239
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Assim, a Certidão de Dívida Ativa deve ser revestida com os atributos de liquidez, 

certeza e exigibilidade, nos mesmos termos apurados no processo administrativo, se este for 

instaurado. O valor obtido pela Fazenda Pública quando do lançamento tributário e na 

inscrição do débito em dívida ativa, deverá ser exatamente o mesmo do cobrado na execução 

fiscal. Trata-se do Controle sucessivo de Legalidade característico dos atos administrativos. 

Quando do ajuizamento da execução fiscal, presume-se que a Certidão de Dívida 

Ativa já tenha estes pressupostos (seja líquida, certa e exigível). Entretanto, esta presunção é 

relativa, podendo ser impugnada pelo contribuinte quando da sua citação para manifestação 

quanto à ação proposta. 

Tendo, portanto, a presunção, mesmo que relativa, de liquidez, certeza e 

exigibilidade, cabe ao contribuinte a propositura de embargos à execução fiscal, e não de 

contestação, como ocorre no processo de conhecimento, onde a parte refutará todos os 

argumentos expendidos na petição inicial do autor. 

Assim leciona James Marins
68

: 

 

―A liquidez, certeza e exigibilidade no instante do aforamento da ação 

executiva fiscal são fruto de mera presunção que poderá vir a ser infirmada 

através dos meios de defesa de que dispõe o executado, inclusive, em certos 

casos, por meio da exceção ou objeção de pré-executividade. A existência 

presumida desses requisitos se faz necessária para que surja a execução, 

processo autônomo que exclui discussões de mérito. Eis o motivo de não 

existir contestação na execução e sim oposição de embargos.(...)‖. 

 

A Certidão de Dívida Ativa deve observar algumas formalidades previstas em Lei, 

dando segurança ao contribuinte e garantia ao interesse público. Com base nisso, determina o 

artigo 6º, da Lei de Execução Fiscal que a petição inicial da execução fiscal deverá indicar 

apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação. 

 

O §1º do mesmo artigo afirma que a petição inicial será instruída com a 

Certidão de Dívida Ativa, que dela fará parte integrante. 

 

Por sua vez, estabelece o artigo 652, §2º, do Código de Processo Civil, alterado pela 

Lei nº. 11.382/2006, que a Fazenda Pública poderá indicar, ainda na petição inicial, os bens 

que deseja ver penhorados. 
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2001, p. 536. 
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Deverá conter (a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, 

o domicílio ou residência de um e de outros; (b) 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; (c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; (d) a 

indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem como o 

respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo; (e) a data e o número da inscrição, 

no registro de dívida ativa; e (f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, 

se neles estiver apurado o valor da dívida.
 
 

Observa-se, assim, que para a CDA sendo ato exclusivo das Procuradorias em Geral, 

para ser válida deverá preencher os requisitos previstos em lei, informando todas as 

características do débito tributário, para que o contribuinte tenha meios para se defender 

judicialmente da cobrança a ele imputada, sob pena de sujeitar-se a emendar a inicial, ou 

ainda, ao não conhecimento da petição tendo em vista a falta de requisito formal para o 

efetivo prosseguimento do feito. 

Veja que a LEF é muito clara ao prescrever que a Certidão de Dívida Ativa-CDA, 

sob pena de nulidade, do art. 2°, § 5° da Lei n° 6.830/80, deverá conter: o nome do devedor, 

dos co-responsáveis, e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; o 

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

demais encargos previstos em lei ou contrato; a origem, a natureza e o fundamento legal ou 

contratual da dívida; a indicação se for o caso, de estar à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; a data e o número da inscrição 

no Registro de Dívida Ativa; e, por fim, o número do processo administrativo ou do auto de 

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Ademais, vale frisar que além de cumprir 

as exigências aduzidas, a CDA também deverá estar imbuída dos requisitos gerais de validade 

de qualquer ato administrativo, a inscrição ser impreterivelmente procedida por autoridade 

competente.  

 

 

2.6. Título Executivo Fiscal: certeza, liquidez e exigibilidade. 

 

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é o título executivo extrajudicial hábil a ensejar o 

processo de execução fiscal. Entretanto, para aparelhar a execução, o título tem que ser certo, 

líquido e exigível. A certeza se materializa com a apresentação de um documento que, 

realmente, comprove a existência de um crédito. Por isso, a CDA deverá obedecer a um 
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processo administrativo preliminar coberto pelo manto da legalidade, donde emanará sua 

exigibilidade. Assim, a certeza advém da existência irrefutável daquele crédito, a liquidez 

provém do valor nele representado, e por fim, a exigibilidade advém da inadimplência do 

devedor.  

Inicialmente, podemos afirmar que o título executivo goza de presunção juris tantum 

de certeza e liquidez, contudo, afastado qualquer um dos requisitos comentados, a CDA já 

estará inquinada, o que lhe desautoriza a consubstanciar qualquer execução. Resta ao 

executado o ônus de provar, inequivocamente, tais vícios que retiram a exigibilidade do título 

fiscal. 

 

EXECUÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. NULIDADE (PRÉ-

EXECUTIVIDADE) -1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir 

de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a 

nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, ‗Admissível, como 

condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade 

do título a viabilizar o processo de execução‘. (Resp – 124.364, DJ de 

26.10.98) 2. Mas não afetam a liquidez do título questões atinentes à 

capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, 

utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias 

dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à 

execução por meio de embargos, não é lícito se utilizar da exceção. 4. Caso 

em que na origem se impunha, ‗para melhor discussão da dívida ou do título, 

a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução‘. Inocorrência 

de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. 

Recurso especial não conhecido. (REsp. n° 187195/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. 

Nilson Naves, julg. em 09.03.1999).  

 

A liquidez, certeza e exigibilidade são pressupostos que demandam dilação 

probatória característica das ações de conhecimento como os Embargos à Execução Fiscal, 

por isso, vemos que o julgado sub-roga a discussão para momento processual que entende 

adequado.   

Não conjugamos com esse entendimento pela simples razão de que o incidente 

processual (exceção de pré-executividade) admite qualquer discussão desde que o devedor 

demonstre de forma irrefutável e sem qualquer dilação probatória a força de suas alegações. 
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3. EXECUÇÃO FISCAL - 1ª FASE. 

 

 

3.1. Aspectos Gerais 

 

3.1.1. Teoria Geral do Processo e Execução Fiscal 

 

Diante de todas as considerações de direito material e processual até agora 

desenvolvidas, faz-se de extrema importância apresentar, objetivamente, alguns conceitos que 

de forma ampla representam as estacas basilares do momento normativo já comentado: em 

que se instaura a norma secundária. 

Sabemos que a Constituição Federal delimita as competências, e que, a 

competência
69

 para a prestação jurisdicional está repartida pelos diversos órgãos do Poder 

Judiciário. Estamos nos referindo à JURISDIÇÃO
70

 que representa a atividade estatal que 

tem como composição os conflitos de interesses; trata-se de um DEVER que corresponde a 

um DIREITO; DEVER de solucionar conflito de interesse. A jurisdição divide-se em: 

contenciosa e voluntária (atividade administrativa atípica desenvolvida pelo Poder 

Judiciário)
71

. 

Sobre a Jurisdição tecemos importantes considerações no Capítulo 1. 

Outro instituto de relevância refere-se à AÇÃO
72

 que corresponde ao DIREITO de 

postular tutela jurisdicional; direito subjetivo de ver ativado o direito de jurisdição. (Jurisdição 

e Ação são conceitos constitucionais – artigo 5°, XXXV). Não se apresenta irrestrito e nem 

ilimitado (A LEI limita o direito de ação). Esse direito constitucionalmente garantido revela a 

máxima expressão de vontade e atrelado à jurisdição afirma o direito de acessar os órgãos 

jurisdicionais com a certeza de receber a tutela pretendida. 

Como brilhantemente propõe o i. Professor Arruda Alvim
73

: ―Toda e qualquer pessoa 

terá direito ao acesso ao Poder Judiciário, e, portanto, ao direito de ação na sua acepção mais 

ampla....‖ 

                                                 
69 Trata-se da Competência Jurisdicional definida por Tácio Lacerda Gama em seu livro sobre a Competência 

Tributária: ―é a aptidão, modalizada como obrigatória, imputada de forma típica aos órgãos do Poder Judiciário‖.  

70 CONRADO, Paulo César, Introdução à Teoria Geral do Processo Civil, 2000, p.90. 

71 CONRADO, Paulo César, Introdução à Teoria Geral do Processo Civil, 2000, p.97/98: interessante 

consideração do autor ao afirmar ser a expressão jurisdição contenciosa redundante e jurisdição voluntária 

inexistente já que não existe conflito e que somente existirá se houver provocação.  

72 SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. I, p. 149 e SS. 

73 ARRUDA ALVIM, Manual de Direito Processual Civil, v. 1, pág. 185. 
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Consideramos que, mesmo quando ocorre o que chamamos a tutela jurisdicional 

negativa, ou seja, aquela contrária às pretensões de quem as pleiteou, não há qualquer 

mutilação ao direito à jurisdição e ação. Deve-se consignar que essas garantias constitucionais 

não estão condicionadas a soluções de conflito positivas, ou seja, favoráveis ao sujeito que as 

pleiteou. 

Incorporado ao direito de ação, devemos destacar as CONDIÇOES DA AÇAO
74

 

que são as bases fundamentais exigidas no processo para que o exercício regular do direito de 

ação. Trata-se de condição para propositura e permanência da ação, prevista no inciso IV do 

artigo 267 CPC. São questões de ordem pública, ou seja, de cunho formal que impedem o 

regular prosseguimento da ação. 

A legitimidade das partes versa sobre a correta indicação do pólo passivo da ação. 

Sabemos que em matéria tributária a sujeição passiva será composta pelo contribuinte ou o 

responsável legal que serão indicados dependendo da sua aptidão
75

 para figurar no pólo 

passivo na ação.  

O sujeito passivo passa a ser parte do processo dependendo dessa aptidão, ou seja, da 

sua relação direta com o tributo exigido e caso essa indicação, que é formulada livremente 

pelo sujeito ativo detentor do direito subjetivo ao crédito, estiver equivocada, caberá a 

declaração de ilegitimidade da parte. Sobre essa questão voltaremos a tratar nos itens 

seguintes quando ―das partes‖, mas achamos interessante demonstrar, com a nossa realidade 

jurisprudencial (STJ), a importância da indicação do pólo passivo nas ações: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGIMITIDADE 

PASSIVA EM DEMANDA QUE OBJETIVA A RESTITUIÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDAMENTE 

ARRECADADA. Não é cabível o ajuizamento de demanda judicial na qual 

se pleiteie a restituição de contribuição previdenciária indevidamente 

arrecadada em face do sujeito que apenas arrecada o tributo em nome do 

sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Pertence ao sujeito ativo da 

relação jurídico-tributária, e não ao sujeito que apenas arrecada a 

contribuição previdenciária em nome do sujeito ativo, a legitimidade 

para figurar no polo passivo de demanda em que se pleiteie a 

restituição do tributo indevidamente arrecadado. (AREsp 199.089-

PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 5/2/2013). 

                                                 
74

 As condições da ação estão previstas no CPC no artigo 267, inciso VI que assim dispõe: ―Extingue-se o 

processo sem resolução de mérito: (...) VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual‖.  
75

 BECHO, Renato Lopes, Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, pág. 67.  O autor faz interessante 

comparação entre a capacidade tributária passiva e a capacidade tributária ativa – ―Assim como se estuda a 

capacidade tributária ativa como sendo a aptidão para figurar no pólo ativo das relações jurídicas tributárias a 

capacidade tributária passiva é a aptidão para figurar no pólo passivo dessas mesmas relações‖. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp+199089
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp+199089
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O julgado reforça a tese de que a legitimidade passiva nas demandas depende da 

relação jurídica tributária direta e objetiva do sujeito.  

O interesse para agir, segunda hipótese de condição para ação, vem insculpido no 

artigo 3º do Código de Processo Civil, e, afirma que para propor ação ou contestar é preciso 

ter interesse.  

Assim como a impossibilidade jurídica do pedido, a falta de interesse de agir está 

intrinsecamente ligada à própria exigibilidade do título executivo. Em face da ausência das 

formalidades legais requeridas à exigibilidade do título, prejudicada estará não somente a 

possibilidade jurídica do pedido, como a legitimidade das partes, assim como o interesse de 

agir.  

O interesse de agir refere-se ao objeto principal da ação. Sumindo referido objeto, 

não haverá mais o interesse de continuar com a ação. Em matéria tributária, o interesse 

processual resta caracterizado pela simples cobrança do tributo, indevida ou não. A 

legitimidade e o interesse processual sempre resultam da Lei ou do sistema
76

.  

Ainda, o PROCESSO
77

 em que se instaura a relação jurídica de caráter instrumental. 

O processo instrumentaliza o Direito de Ação e o Dever Jurisdicional que se estabelece pelo 

conflito de interesses (MATERIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS). 

Podemos retratar que o processo inaugurado com a petição inicial, compõe o nosso 

suporte físico, passível de significações variadas, e, capaz de verter em linguagem os fatos ali 

trazidos à discussão. 

E enfim, o PROCEDIMENTO que determina a forma de organização lógica e 

cronológica do processo. O procedimento é instrumental do processo, assim como o processo 

é instrumento da ação. 

Para a ilustre Profa. Florence HARET
78

, 

 

[...] ―o legislador só poderá criar facilidades procedimentais por meio 

das presunções se assegurados ao contribuinte o contraditório e a 

ampla defesa. É vedado há técnica presuntiva por si só fazer constituir 

o fato, sem chamar ao procedimento ou ao processo a parte contrária 

que deverá apresentar contraprova em sua defesa. Sem isso, a 

presunção não se sustenta como enunciado juridicamente válido‖. 
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 CAIS, Cleide Previtalli – O Processo Tributário - Pág.233. 
77

 Adotamos a tese defendida pelo ilustre autor CONRADO, Paulo César de que ―processo é relação, vínculo que 

se corporifica interpessoalmente‖.ob.cit. pág. 203. 
78

 HARET, Florence, Teoria e Prática das Presunções no Direito Tributário, pág. 621. 
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Tratamos aqui desses temas de forma bem objetiva e sem maiores considerações, 

pois, nosso enforque visa o procedimento dentro do contexto da Execução Fiscal.  

Considerando nosso sistema jurídico
79

 no que versa sobre as normas secundárias, 

identificamos na doutrina processual certa coalizão de que existem 07 (sete) principais ritos 

processuais
80

, quais sejam: meramente declaratório, de conhecimento, cautelar, executivo, 

mandamental, condenatório e constitutivo. O critério adotado nessa classificação tem como 

parâmetro unicamente a natureza do provimento jurisdicional tutelado ao Estado.  

Apesar dessa distinção, podemos afirmar o caráter eminentemente declaratório de 

todas as classificações, e, naquilo que nos interessa no presente trabalho, existe na tutela 

executiva bem como na tutela acautelatória, muitos atos inerentes à tutela cognitiva, assim 

como na mandamental o que demonstra a existência do que podemos chamar de inter-

relacionamento entre os diferentes ritos processuais, mesmo sendo de diferente natureza. Na 

prática, seria dizer que, no processo de execução, há atividade cognitiva e vice-versa. Disso 

emana o caráter unitário do qual se reveste a atividade jurisdicional, fazendo com que as 

principais categorias façam parte de um todo orgânico, e, desta forma, alcancem o escopo 

maior desta atividade que é garantir a eficácia das prescrições contidas no ordenamento 

jurídico.  

Acreditamos que, o inter-relacionamento procedimental possibilita uma troca muito 

positiva dos critérios típicos de cada tipo admitido no nosso ordenamento o que induz, para o 

futuro, a substituição das classificações hoje utilizadas. 

O melhor exemplo disso encontra-se destacado no procedimento mandamental em 

que a autoridade coatora apesar de intimada para apenas prestar informações sobre o ato 

coator praticado, apresenta, na grande maioria das vezes uma contestação nos moldes do 

artigo 300
81

 e seguintes do CPC. 

Outra grande expressão desse inter-relacionamento ocorre na Ação de Execução 

Fiscal quando da apresentação incidental da chamada Exceção de Pré-Executividade, os 

Magistrados determinam vista para manifestação do exequente. Não existe nem na LEF e 

muito menos no CPC qualquer prescrição admitindo esse momento processual que se justifica 
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 Orientada pelo conhecimento e ensinamentos do i. Professor CARVALHO, Paulo de Barros, destacamos aqui 

que para nós sistema jurídico e ordenamento jurídico tem o mesmo significado. 
80

 Nesse sentido não há qualquer contradição com a classificação das ações tributárias presentadas no Capítulo 

anterior. Lá indicamos preventivas, repressivas, reparadoras e constitutivas de crédito, aqui usamos a 

classificação mais tradicional das cautelares, declaratórias, conhecimento, condenatórias, constitutivas, 

executivas e mandamentais. 
81

 Art. 300 - Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 
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pelo Ativismo Judicial muito praticado hoje pelos ilustres juízes
82

. Na verdade essa 

manifestação, característica do processo de conhecimento, aponta para possível flexibilização 

do procedimento executório. O Ativismo que citamos apenas é o ato que autoriza esse inter-

relacionamento.  

Diferentemente do processo de conhecimento, o processo de execução e 

especificamente o processo de Execução Fiscal, tem como escopo a satisfação do credor, com 

base em um título executivo extrajudicial (Certidão da Dívida Ativa). A Execução Fiscal se 

faz no interesse do credor, fundamentado no art. 585, inciso VII do Código de Processo Civil, 

com redação determinada pela Lei nº 11.382/06
83

. Na Execução Fiscal, há a realização de atos 

constritivos, visando ao pagamento do credor, de forma que a penhora existe como uma 

garantia (Artigo 11º da Lei nº 6830/80
84

) e sobre isso discutiremos no próximo Capítulo. 

Contudo, para que se instaure o processo de execução, se faz necessário o 

cumprimento de certos pressupostos processuais, alguns comuns tanto ao processo de 

conhecimento como ao processo de execução e outros específicos desse último. O pressuposto 

específico de vital importância do processo executório é o próprio título executivo, posto que 

não há execução sem título – ―nulla executio sine titulo‖. 

Importante considerar que, a maior diferença entre o rito executivo daquele previsto 

no CPC tem sua razão de ser para atender ao interesse público, que é atingido de forma 

mediata e imediata na satisfação do crédito tributário representado na certidão de dívida ativa, 

seja pelo ingresso de numerário nos cofres públicos, considerando que a contabilização da 

receita pública se dá pelo regime de caixa (art. 35, I da Lei n. 4.320/64), sendo que neste 

momento atinge o interesse público secundário. Este por sua vez, é subjetivamente pertinente 

ao aparelho estatal. 

A satisfação do crédito ainda assim atinge o interesse público primário
85

 na medida 

em que o ingresso de receitas viabiliza a execução de políticas públicas essenciais, 

―expandindo‖ a reserva do possível, resultando nisso a viabilização de direitos sociais 
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 BECHO, Renato Lopes cita o Ativismo Judicial em artigo destinado ao IX Congresso Nacional de Estudos 

Tributários – IBET 2012. 
83

 Sobre as alterações da Lei 11.382/2006 trataremos mais adiante quando discutiremos as diversas contradições 

entre o CPC e a LEF. 
84

 Artigo 11 da Lei nº 6830/80: 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 na bolsa; III – pedras e metais preciosos; IV – 

imóveis; V – navios e aeronaves; VI – veículos; VII – móveis ou semoventes; e VIII – direitos e ações.  
85

 O interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a Administração Pública, pois este 

alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Já no que diz respeito ao interesse 

público secundário este visa o interesse patrimonial do Estado; este interessa explica, por exemplo, a demora do 

Estado no pagamento dos precatórios (art. 100, CF/88) uma vez que ele (Estado) está defendendo seu próprio 

interesse (FLÁVIA ANDRADE, Elementos do Direito, v.2). 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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garantidos na Constituição (v.g educação, saúde e segurança pública) e ainda assim 

implementa a justiça fiscal, na medida que (a Fazenda Pública) se utiliza do judiciário para 

cobrar do devedor dos tributos de competência do ente exequente, evitando assim que o 

contribuinte que paga seus tributos seja punido pelo aumento da carga tributária decorrente do 

contumaz inadimplemento de outros.  

Proposta a execução consubstanciada em um título extrajudicial, além da 

apresentação do documento que a lei atribui eficácia executiva é imprescindível que estejam 

presentes, naquele título, todos os requisitos exigidos legalmente – certeza, liquidez e 

exigibilidade – sem os quais a execução não pode prosperar.  

Trata-se de condição da própria execução, o que deve ser verificado de ofício pelo 

Juiz quando do recebimento da petição inicial, indeferindo-a. Entretanto, se for aceita, mesmo 

estando ausentes os requisitos necessários à admissibilidade da execução, o devedor, ou por 

que não dizer suposto executado, poderá se defender por meio dos embargos do devedor 

condicionado à garantia do juízo, opção de se perfaz muito injusta; ou poderá obstaculizar 

essa execução ilegal por meio da Exceção de Pré-Executividade, sem submeter-se à violência 

da constrição de seu patrimônio, como explicaremos nos próximos itens.  

Na Execução Fiscal os ditames legislativos são muito claros e objetivos no sentido de 

que o ali executado deve pagar em 05 (cinco) dias sob pena de Penhora de bens
86

, e que, a 

certeza e liquidez do título executivo extrajudicial é relativa, e, portanto, caso esse executado 

não demonstre de forma inequívoca que não deve, a procedência da ação já se encontra 

intrinsecamente delineada. 

No contexto da primeira parte do artigo 8⁰ da LEF podemos afirmar que sequer 

existe lide na Execução Fiscal, já que o executado deve ser citado apenas para pagar em 05 

(cinco) dias e nesse mesmo sentido, faz-se mister reconhecer que não existe defesa direta 

nesses autos. 

Tal afirmação demonstra-se muito precipitada já que o próprio artigo mencionado 

não se encerra ali admitindo alternativamente a garantia da execução. 

A lide
87

, nas palavras de CARNELUTTI
88

 como ―conflito de interesse qualificado 

por uma pretensão resistida‖, será identificada apenas com a resistência da parte contrária, 

                                                 
86

 Nos termos da LEF - Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas:(...). 
87

 Consideramos lide como o núcleo essencial de um processo judicial. A lide conflito + resistência caracteriza o 

que a doutrina abaliza como a tríade judicial: Juiz, autor e réu.  
88

 CARNELUTTI, Francesco. Como Nasce o Direito, p.35. 
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transforma-se em um dos institutos de maior expressão do contraditório e da ampla defesa, já 

que instaura a fase efetivamente processual. 

 

 

3.1.1.1. Princípios Gerais e Específicos. 

 

Podemos dizer que, muitos dos princípios aplicados ao Processo Administrativo 

Tributário citado no Capítulo 2 servem também ao Processo Tributário Judicial e 

especificamente às Execuções Fiscais. 

Nesse sentido, seria redundante repisar esse tema, mas, entendemos ser de suma 

importância destacar alguns princípios como basilares a toda discussão processual tributária. 

Como sabiamente destaca o ilustre e carismático Professor Roque Antônio 

Carrazza
89

:  

 

―São especialmente eles que dirigem a atuação de todas as normas jurídicas, 

interferindo, por conseguinte, também no exercício da competência 

tributária‖. 

 

Assim, destacamos que o Estado de Direito passa por quatro pilares importantíssimos 

que estão consagrados no texto constitucional: 

 

a) princípio da separação dos poderes;  

b) princípio da legalidade;  

c) princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional;  

d) indicação de instrumentos próprios para assegurar o respeito aos direitos dos 

cidadãos.  

 

Os princípios acima citados vêm afirmar a idéia da importância da norma jurídica 

completa e como representantes da segurança jurídica, indicam caminhos possíveis à 

expressão de cada direito pleiteado. 

Os poderes da República
90

 exercendo suas atribuições, ou seja, o legislativo criando 

leis, o executivo controlando e fiscalizando a aplicação dessas leis e o judiciário pronto para 

dirimir o conflito de interesse que surgem dessas leis, compõem o ponto de partida para 

                                                 
89

 CARRAZZA, Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, pág. 33. 
90

 Vide artigo 2⁰ da CF. 
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análise de legalidade tão proclamada por nossa Constituição Federal. Todos nós (sociedade) 

sabemos que não devemos fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei
91

, assim, a 

expressão máxima de que também em matéria tributária todas as obrigações tributárias e seus 

acessórios devem estar atrelados à legalidade. 

Essa consciência ampla das disposições constitucionais, e assim, das legislações 

criadas nos autorizam a prosseguir destacando ainda preceito constitucional no sentido de que, 

todos terão acesso ao judiciário, indistintamente (garantida tutela jurisdicional), mas, para isso 

que seja exercitado o direito indica os meios ou instrumentos corretos admitidos por nosso 

ordenamento jurídico. 

A incorreta utilização dos meios processuais, mesmo que se tenha efetivamente um 

direito violado, impede o acesso à tutela jurisdicional mencionada. 

  

 

3.1.2. Legislação Aplicada. 

 

Identificamos no Capítulo anterior o momento para propositura da Execução Fiscal, 

ou seja, cumpridas as condições de existência da cobrança judicial, a Ação de Execução 

Fiscal será proposta tendente a expropriar
92

 os bens do contribuinte inadimplente para 

satisfação da dívida.  

Em matéria tributária, o inadimplemento do contribuinte corresponde ao ponto de 

partida que envolve toda a sistemática processual insculpida na Execução Fiscal. O conflito 

inaugura forma processual específica, ditada pela Lei nº 6.830/80 e subsidiariamente
93

 pelo 

Diploma Processual Civil – Lei nº 5.869/73. 

A Lei 6.830/80, também conhecida como LEF – Lei das Execuções Fiscais possui 

muitas peculiaridades com o Código de Processo Civil (Lei n⁰ 9.869/1973) que chamaremos 

de CPC, na verdade, todo o procedimento da Execução Fiscal, antes da LEF, seguia as regras 

                                                 
91

 A Legalidade na Constituição Federal vem tratada pelo artigo 5⁰, inciso II e repetida como estrita legalidade 

pelo Sistema Tributário Nacional no artigo 150, inciso II, o que representa a importância, primeiro, como direito 

e garantia individual e segundo como grande expressão em matéria tributária.  
92

 A expropriação aqui será entendida como o ato por meio do qual se retira a propriedade do devedor 

satisfazendo finalmente o direito do credor e será iniciada após a avaliação dos bens. O CPC prevê 03 (três) 

formas de expropriação que hoje seguirão a ordem de adjudicação, alienação (particular ou por hasta pública) e 

usufruto do bem, que trataremos no Capítulo seguinte. 
93

 Artigo 1º da Lei nº 6830/80: ―A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas Autarquias será regido por esta Lei, e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil‖.  
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da lei processual, com destaque para a razão de ser a CDA um título executivo extrajudicial e 

o artigo 578 do CPC
94

 disciplinar sua competência. 

Ocorre que, sobre o tema em questão muitas são as contradições principalmente 

desde as grandes alterações processuais ocorridas inicialmente em virtude da edição da Lei n⁰ 

11.187/2005 (regime doa Agravos) e principalmente no ano de 2.006 com as alterações 

trazidas pela Lei n⁰ 11.282/2006
95

 e a Lei n⁰11.382/2006. 

A lei reformadora n⁰ 11.382/2006 do CPC trouxe profundas e estruturais alterações 

nas execuções fundadas em títulos extrajudiciais e nos interessa saber até que ponto essas 

modificações interferem na legislação aplicável nas cobranças da dívida ativada da União, 

Estados/DF e Municípios. 

Em torno disso, pairam dúvidas que parte desde a aplicação da lei processual 

específica para a cobrança de Dívida Ativa combinada com a lei processual geral e vão até a 

efetividade dessas legislações e celeridade, passando pelos meios adequados à expropriação 

dos bens dos contribuintes inadimplentes.  

Dentro do contexto normativo da estrutura nuclear definida por um antecedente e um 

consequente, a inadimplência será verificada com o descumprimento de um dos critérios 

contidos naquele consequente normativo, que por sua vez, corresponderá ao antecedente 

negativo da norma processual, que terá então, como consequência, um provimento 

jurisdicional
96

, tendente a aplicar uma Sanção. 

Pretende-se somente demonstrar que o descumprimento da norma de direito material 

será o fato motivador para a formação de norma de cunho processual. O provimento 

jurisdicional que se pretende é uma Sentença ou a norma individual e concreta capaz de fazer 

valer efetivamente o direito material violado, ou seja, para Execução Fiscal, algo capaz de 

conferir eficácia à expropriação de bens para pagamento da dívida. 

A primeira questão que se forma diante de tantas alterações processuais nos remete a 

qual legislação deve ser efetivamente aplicada à Execução Fiscal? Analisando a LEF e a sua 

                                                 
94

 Art. 578. A execução fiscal (art. 585, Vl) será proposta no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua 

residência ou no do lugar onde for encontrado. 

Parágrafo único. Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, 

quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no 

foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o 

réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar. 
95

 Alterou o trâmite da execução de título judicial, instituindo o cumprimento da sentença (Capítulo X do Título 

VIII do Livro I do CPC), procedimento mais rápido e informal para a satisfação de obrigação oriunda de título 

executivo judicial (art. 475-N, CPC) – conhecida execução nos próprios autos. 
96

 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário: Linguagem e Método, 2008.  
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organização normativa percebemos que, por se tratar de lei especial
97

, nenhuma alteração 

produzida no sistema do processo de execução do CPC a afetaria. Contudo, tal análise 

premeditada se afigura equivocada. Na verdade, a LEF criou seus alicerces atrelados ao CPC 

e deve ser assim, utilizado subsidiariamente, como orienta seu próprio artigo 1⁰.  

Isso significa dizer que, sempre que não houver regulamentação específica sobre 

determinado tema na LEF, deve o aplicador do Direito buscar a normatização codificada para 

preencher tal lacuna. Fica evidente que antes mesmo das reformas processuais do CPC, a LEF 

já trazia no seu bojo a indicação de que, para a cobrança da Dívida Pública, seria utilizado 

também como meio legislativo supletivo as disposições da CPC, e assim sendo, com as 

alterações continua a aplicação subsidiária à LEF. 

Ocorre que, essa regra no caso das lacunas está clara, definida e não deixa qualquer 

margem de dúvida de qual será a opção legislativa, mas, quando as legislações se contrapõem 

realmente encontramos um grande embate. 

Importante notar que o nosso Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem aplicado o 

princípio da especialidade conforme Ementa abaixo transcrita: 

 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS 

DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução". 2. A efetivação da 

garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos 

Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 

6.830/1980. 3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil – que 

condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia 

segurança do juízo - tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos 

dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, 

em decorrência do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se 

à geral. Precedente do STJ. 4. Recurso Especial não provido. (Processo: 

Resp 1225743-RS 2010/0227282-7 – MINISTRO RELATOR: HERMAN 

BENJAMIN – JULGAMENTO: 22/02/2011 – ORGÃO JULGADOR: T2 – 

SEGUNDA TURMA – PUBLICAÇAO: DJe 16/03/2011). 

 

Nesse caso, o julgado nos indica que a legislação especial (LEF) e a legislação geral 

(CPC) trazem orientações distintas sobre a necessidade ou não de garantia da execução, 

condicionando essa garantia à apresentação dos Embargos do Devedor. 

                                                 
97

 De acordo com o brocardo jurídico lex specialis derrogat generali, a lei de natureza geral, por abranger ou 

compreender um todo, é aplicada tão-somente quando uma norma de caráter mais específico sobre determinada 

matéria não se verificar no ordenamento jurídico. Em outras palavras, a lei de índole específica sempre será 

aplicada em prejuízo daquela que foi editada para reger condutas de ordem geral. 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/11732423/artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/topico/10650743/artigo-736-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95201/lei-11382-06
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Vislumbramos, então, a incompatibilidade normativa entre o CPC e a LEF, bem 

como à obediência do procedimento fiscal já disciplinado. 

Sabe-se que, por exemplo, que o CPC contrário à LEF não exige a garantia da 

execução para a possibilidade de oposição de Embargos do Devedor em 15 (quinze) dias da 

citação, sendo que, essa orientação não provoca qualquer modificação da legislação específica 

que trata dos Executivos Fiscais. 

Cumpre-nos, então, compreender melhor os ditames desse entendimento 

Jurisprudencial no que se refere à aplicação do princípio da especialidade no caso da 

aplicação da legislação nas Execuções Fiscais. 

 

 

3.1.3. Principais incompatibilidades entre a LEF a o CPC. 

 

A EMENTA acima transcrita nos remete a interessante análise quando às 

incompatibilidades (antinomias) existentes nos ditames relativos às execuções em geral do 

CPC e aqueles agasalhados pela nossa LEF.  

Parece-nos, sem quaisquer ponderações aprofundadas que, na maioria das situações a 

LEF será aplicada para cobrança da dívida pública em detrimento de outras legislações, como 

o CPC e até mesmo a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
98

. 

No caso das Execuções Fiscais promovidas na Justiça do Trabalho, a aplicação da 

CLT, no nosso sentir, estará sempre condicionada à LEF, para as situações tributárias e não 

tributárias definidas pelo artigo 1⁰ da LEF. 

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem se manifestado firmando 

o entendimento que é de competência da Justiça do Trabalho as execuções fiscais, cujo 

crédito tenha se originado das multas impostas pela fiscalização laboral, por entender 

decorrência lógica do art. 114, VII da Constituição Federal. Nesse caminho é que as decisões 

dos Ministros José Delgado e Castro Meira têm trilhado, senão vejamos: 

 

                                                 
98

 Não trataremos sobre a Execução Fiscal na Justiça do Trabalho, mas cumpre-nos destacar aqui que esse tema 

foi objeto da Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, alterada pela Emenda 45, de 8 de 

dezembro de 2004, encontrando-se cristalizada no artigo 114, inciso VIII, do Texto Excelso, cujo mandamento 

atribuiu poderes para que a Justiça do Trabalho, promova, de ofício, a execução das contribuições sociais 

previstas nos mandamentos insertos no artigo 195, item I, alínea a, e inciso II, da Carta da República. No plano 

legal, a matéria foi disciplinada por meio da Lei 10.035, de 25 de outubro de 2000, a qual, esmiudando o 

assunto, reafirmou a aludida competência, instrumentando a Justiça do Trabalho a efetivar a execução das 

apontadas contribuições em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias de acordos celebrados 

naquele Foro. 
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EMENTA 

―CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENALIDADE 

ADMINISTRATIVA (ART. 114, VII, DA CF/88). EC Nº 45 DE 08 DE 

DEZEMBRO DE 2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. 

PRECEDENTES. 

1. Com o advento da EC nº 45/2004, que deu nova redação ao art. 114, VII, 

da Carta Magna de 1988, a justiça laboral é competente para processar e 

julgar os feitos que versam sobre penalidades impostas por órgãos de 

fiscalização do trabalho. 

2. Precedentes: CC 45607/SP, Relª. Minª. Denise Arruda, DJ de 27/03/2006 

e CC 57291/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 15/05/2006. 

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Trabalhista‖. 

(Conflito de competência n° 80.676-SP – STJ - Disponível Acesso aos 24 de 

julho de 2008) 

 

EMENTA 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA 

EC 45/04. DECISÃO REFORMADA PELO TRF, POR ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. NOVA 

RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO. 

1. A partir da EC 45/04, cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar "as 

ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores 

pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho" (art. 114, VII, 

da CF/88), salvo se já houver sido proferida sentença de mérito na Justiça 

Federal, quando então prevalecerá a competência recursal do tribunal 

respectivo. 

2. "A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum 

estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que 

tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito 

anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado 

e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi 

apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se 

encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até 

então"(CC 7.204-1/MG, Rel. Min. Carlos Brito, DJU de 09.12.05). 

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu 

provimento à apelação interposta nos autos dos primeiros embargos à 

execução fiscal, julgando-os procedentes, ao reconhecer a ilegitimidade 

passiva do apelante/executado. 

4. Com a alteração do polo passivo da execução fiscal em virtude da 

substituição da Certidão de Dívida Ativa, estabeleceu-se uma nova relação 

jurídica processual para a qual inexiste sentença de mérito prolatada pela 

Justiça comum anteriormente à modificação realizada pela EC 45/04 aspecto 

definidor da competência da Justiça trabalhista. 

5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 

Vara do Trabalho de Unaí/MG, o suscitante. (STJ - Processo: CC 111863 

MG 2010/0076041-9 - Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA - Julgamento: 

09/08/2010 – Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Publicação: DJe 

01/09/2010). 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/96987/emenda-constitucional-45-04
http://www.jusbrasil.com/legislacao/96987/emenda-constitucional-45-04
http://www.jusbrasil.com/topico/1029685/artigo-114-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10681736/inciso-vii-do-artigo-114-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/96987/emenda-constitucional-45-04
http://www.jusbrasil.com/legislacao/96987/emenda-constitucional-45-04
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Em matéria de Penhora, a Lei de Execução Fiscal deixa muito a desejar, pois, em 

apenas alguns artigos – artigo 9⁰ ao 15⁰ indica como esse instituto se dará em sede de 

cobrança da Dívida Ativa dos entes públicos, motivo pelo qual, nossa afirmação  de que a 

LEF sempre será aplicada em detrimento de outras legislações fica prejudicada e deve ser 

repensada com muito cuidado.  

No mesmo sentido, existem muitas informações cruzadas pelas legislações que, 

acabam ferindo o entendimento simplório e imediatista de que a LEF resolverá todos os 

nossos conflitos. 

Partindo dessa necessidade, trazemos interessante estudo realizado pelo ilustre jurista 

italiano Riccardo GUASTINI
99

 no que trata sobre as ―ANTINOMIAS Y LAGUNAS‖, ou 

seja, sobre as contradições e lacunas legislativas. 

Guastini pondera que só existem antinomias quando há conflito entre normas, sendo 

que, esse conflito pode ser verificado em duas situações: (i). Quando determinado 

comportamento está prescrito por duas normas jurídicas distintas e incompatíveis; (ii). 

Quando determinada hipótese de direito prevê duas consequências incompatíveis. 

Certo dessas ponderações o autor alerta que somente valendo-se das interpretações, 

as antinomias podem ser evitadas ou prevenidas, assim como podem ser criadas ou apenas se 

apresentar por interpretações já existentes, o que ao contrário sensu, causa um grande 

problema de interpretação. 

Assim, para solução das antinomias cabe eliminar uma das normas nesse conflito e 

isso se dará utilizando os 03 (três) critérios tradicionais: (i) de especialidade (Lei especial 

revoga Lei geral), (ii) cronológico (lei posterior revoga anterior) e (iii) hierárquico (lei 

superior revoga lei inferior).  

Utilizando as orientações de GUASTINI podemos tecer algumas afirmações em 

relação a aplicação da LEF às alterações trazidas pela Lei nº 11.382 de 06 de Dezembro de 

2.006 ao Código de Processo Civil. 

Em muitas situações em comparação com a LEF adotamos o critério da 

especialidade. 

Como dito anteriormente a própria LEF prescreve em seu artigo 1⁰ que somente se 

aplicará o CPC subsidiariamente o que subentende-se que o critério da especialidade foi o 

escolhido. 
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 GUASTINI, Ricardo, Das Fontes às Normas, Quartier Latin, 2005, pág. 233. 
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Destacamos em primeiro lugar o art. 652, §2º do CPC que passou a dispor a respeito 

da possibilidade de o exequente (credor), na inicial da execução, nomear os bens do 

executado (devedor) passíveis de penhora. Assim, o direito de nomeação passa a ser do 

credor, e não mais do devedor, como anteriormente disciplinava o CPC. 

Todavia, em dissonância com a tese Fazendária, tal alteração não pode ser importada 

do Código de Processo Civil para a Lei de Execuções Fiscais, ante a previsão expressa de 

norma em sentido contrário. 

Em ato contínuo, A LEF, em seu art. 6º, faz constar os requisitos da petição inicial, 

não dispondo sobre a faculdade de o credor nomear bens do devedor, como, a contrario 

sensu, dispõe o novo art. 652, §2º do CPC.  

Já o art. 9º, inciso II da LEF, no que tange à garantia da execução, dá ao executado a 

prerrogativa de nomear bens à penhora, restando observada a ordem disposta no art. 11 da 

mesma Lei, ordem esta diferente da constante no art. 655 do CPC, introduzido pela Lei 

11.382/06. 

Insta ressaltar que a Fazenda Pública apenas poderá se valer da penhora on line, nos 

casos em que, respeitada a ordem estabelecida pelo art. 11 da LEF, não houver outros bens do 

devedor passíveis de penhora.  

Conclui-se, portanto, que a Fazenda Pública não pode em sua petição inicial indicar 

bens do devedor passíveis de penhora, requerer penhora on line, ou fixar ordem de bens, 

prerrogativas estas, concedidas ao credor civil pela Nova Lei de Execuções. 

No tocante à meação do cônjuge, o dispositivo introduzido pela nova lei, terá 

aplicação subsidiaria a execução fiscal, tendo em vista a ausência de disposição expressa em 

contrário. 

Dessa forma, ―tratando-se de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge 

alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”, (art. 655-B, CPC). 

Assim, a reserva de meação do bem imóvel pertencente ao casal, será apurada sobre 

o valor total do bem, depois de vendido em hasta pública. 

Introduzido, também, ao CPC pela Lei nº 11.382/06, o art. 652-A, dispõe sobre a 

possibilidade de redução dos honorários advocatícios à metade, desde que o devedor, quando 

da sua citação, proceda ao pagamento integral da dívida, dentro do prazo estipulado. 

Há quem sustente que, diante da ausência de norma expressa sobre o tema, o art. 

652-A do CPC, poderia ser recepcionado pela Lei de Execução Fiscal e, sendo interpretado 

juntamente com o quanto disposto no art. 8º da LEF, haveria a possibilidade de redução da 
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verba honorária à metade ante ao adimplemento espontâneo da dívida tributária dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, feitas as devidas adequações. 

No que tange ao parcelamento da dívida, a Lei de Execuções trouxe novas 

disposições, conquanto inaplicáveis à execução fiscal, uma vez que o CTN traz previsão 

própria e parâmetros adequados sobre o tema. 

Como já comentado no item anterior, diante das novas disposições introduzidas no 

CPC, a oposição dos embargos à execução passa a prescindir de garantia do juízo.  

Entretanto, a Lei de Execução Fiscal traz disposição expressa sobre a 

impossibilidade de se admitir embargos do executado antes de garantida a execução (art. 16, 

§1º da LEF).  

Tema ainda controverso no campo tributário são as alterações introduzidas pela nova 

lei no que diz respeito ao EFEITO SUSPENSIVO dos embargos à execução. 

De acordo com o art. 739-A, §1º do CPC
100

, os embargos do executado não mais 

terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento da parte, atribuir tal efeito quando, 

sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução possa causar ao executado 

grave dano e de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente. 

De fato, a LEF é omissa quanto aos efeitos a serem atribuídos aos embargos, 

limitando-se a prever a continuidade da execução na ausência de oposição destes (art. 18 da 

LEF
101

). 

Todavia, diante de uma interpretação sistemática, há quem defenda a tese de que não 

se devam importar tais novidades trazidas ao CPC para as execuções fiscais, ante a 

incompatibilidade normativa, vez que o método utilizado pelo legislador nas execuções fiscais 

é dotado de particularidade, sendo diferente do método utilizado nas execuções cíveis. 

Para desenvolvimento regular do processo de execução fiscal, os embargos devem 

sempre ser recebidos em seu efeito suspensivo, para tanto, fundamenta a corrente defensora: 

A Certidão de Dívida Ativa, diferente dos títulos executivos extrajudiciais objeto das 

execuções cíveis, não conta com a vontade do devedor, não é um título bilateral como os 

outros, sendo imposta ao devedor contra a sua vontade. 
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 Art. 739-A, CPC: Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

§ 1º: O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 
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 Art. 18, LEF: Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da 

execução. 
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Seria excessivo admitir o prosseguimento de uma execução, após a oposição de 

embargos, ressalte-se, estando o juízo totalmente garantido, (requisito para oposição), que 

discutam, por exemplo, a origem da CDA ou o procedimento que a formou, mesmo sabendo-

se que a Fazenda tem a prerrogativa de substituir a Certidão de Dívida Ativa a ―qualquer 

momento‖ 
102

. 

Sustenta-se, também que seria um enorme contrassenso infligir ao contribuinte, parte 

passiva na execução fiscal, um processo de execução mesclado, entre sistema antigo e novo, 

aumentando significativamente o seu ônus, pois, além de apenas poder opor-se à execução 

após a garantia do juízo (requisito expresso na LEF), os seus embargos não suspenderiam os 

atos executivos (atual sistemática do CPC). 

Existe claro desequilíbrio verificado na forma de constituição dos créditos tributários 

e dos créditos cíveis. Sabemos que, os títulos executivos extrajudiciais no âmbito civil, advêm 

de um acordo entre as partes, onde a existência do débito é reconhecida pelo próprio devedor. 

Portanto, de um ato bilateral. 

Trata-se de tema tão relevante que destacamos abaixo importante EMENTA do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ que leva a discussão para a sistemática dos Recursos 

Repetitivos: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.272.827 - PE (2011/0196231-6) 

RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 

RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL 

ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

RECORRIDO: DROPEL - DROGARIA PERNAMBUCANA LTDA 

ADVOGADO: GLÁUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA E OUTRO(S) 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO 

DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO 

ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE 

DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO 

DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA 

OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA 

REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS 

EM EXECUÇÃO FISCAL. 

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento 

da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do 

Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso 

I do art. 791.  
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 Na Verdade, a expressão a ―qualquer momento‖ restringe-se aos preceitos do art. 26 da LEF – ―Se, antes da 

decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes‖. 
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2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 

de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da 

Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil 

de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a 

atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, 

somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito 

suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei 

n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes 

mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, 

com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa. 

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que 

nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no 

próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do 

feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a 

especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 

22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da 

Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são 

incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam 

- com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao 

crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha 

redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias. 

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 

8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são 

compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do 

devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do 

CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de 

efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três 

requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da 

fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). 

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma 

do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige 

expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução 

fiscal. 

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da 

interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador 

caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão 

tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam 

os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de 

Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229/ PR, Primeira Turma, 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 

1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 

15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no Resp 
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1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 

07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, 

Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, 

n.1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. 

Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, 

Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda 

Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo 

REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, 

Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

02.02.2012; e pelo Resp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do 

CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior 

Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o 

seguinte resultado de julgamento: "A Seção, por unanimidade, deu 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." 

Superior Tribunal de Justiça 

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Ari Pargendler, 

Eliana Calmon, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins e Herman 

Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro Meira. 

Brasília (DF), 22 de maio de 2013. 

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator. 

 

No que tange ao processo administrativo tributário
103

, como visto no capítulo 

anterior, por mais que exista a participação do devedor e o direito a ampla defesa e ao 

contraditório, a mesma relação entre partes iguais encontrada na execução cível, aqui não se 

afigura.  

Considerando esse desequilíbrio existente entre a execução civil e a execução 

tributária, quando da formação do título executivo, a suspensão dos embargos à execução 

fiscal deve ser a regra e não a exceção. 

Para ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, todos os 

requisitos constantes no art. 739-A, §1º do CPC, devem estar presentes de forma 

concomitante, tendo em vista que a LEF nada dispõe sobre o efeito suspensivo dos embargos, 
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 Sabe-se que, o resultado do processo administrativo fiscal decorre de uma interpretação da legislação por 

parte de um interessado, mesmo que o contribuinte tenha direito de defesa e sejam representados 

minoritariamente nos órgãos julgadores administrativos. Tanto o fiscal que lança o tributo quanto, por exemplo, 

o procurador que atua judicialmente em favor do fisco, interpreta o direito partindo da mesma matriz exegética: 

ambos agem em nome do interesse público secundário, entendendo o direito conforme seja mais vantajoso para o 

Estado‖.  
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devendo-se aplicar a legislação processual civil subsidiariamente, por expressa disposição do 

art.1º da Lei de Execuções Fiscais.  

Assim, além da parte executada requerer o efeito suspensivo, deve também, 

demonstrar os relevantes fundamentos dos embargos, e que, o prosseguimento da execução 

acarretaria manifestamente ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais 

requisitos são cumulativos. 

Verifica-se inclusive pela EMENTA acima colacionada que, para ter atribuído efeito 

suspensivo aos embargos à execução fiscal, o executado fica a mercê do critério subjetivo do 

magistrado, utilizado quando do julgamento da existência ou não de relevantes fundamentos 

capazes de ensejar, no prosseguimento da execução, graves danos de difícil ou incerta 

reparação.  

Aguardamos a decisão em repetitivos com a certeza de que a peça paradigma dessa 

decisão possa convencer os i. Ministros que a suspensão da Execução Fiscal para análise dos 

Embargos será regra em matéria tributária. 

 

 

3.2. Aspectos Específicos. 

 

3.2.1 Competência para ajuizar a Execução Fiscal 

 

Dentro do campo das Competências Judiciais, podemos destacar as questões de 

competência tanto territorial, material ou para interpor recursos que terão como base o 

titular
104

 do crédito tributário objeto de cobrança na execução fiscal. 

Verifica-se que a LEF não prescreve qualquer enunciado relacionado a essa 

aplicação, assim, mais uma vez, subsidiariamente, o CPC nos indica o caminho a trilhar, 

como podemos verificar no Recurso Especial abaixo colacionado: 

  

COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. COMARCA SEM 

VARA FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. Em 

preliminar, a Turma decidiu que a incompetência relativa para julgamento de 

medida cautelar fiscal deve ser arguida por meio de exceção, no prazo da 

resposta, sob pena de a matéria ficar preclusa. No caso, a cautelar foi 

ajuizada na Justiça Federal com competência territorial sobre a comarca da 

sede da empresa. Por força do disposto no art. 109, § 3º, da CF e art. 15, I, da 

Lei n. 5.010/1966, a Justiça estadual também seria competente, por 
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 Titulares do crédito tributário são os entes públicos (União Estados/DF e Municípios e suas autarquias) 
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delegação, para apreciar a ação. Em outras palavras, por tratar-se de 

competência federal delegada à Justiça estadual, os dois juízos teriam 

competência para apreciar a matéria. Nesse contexto, se o contribuinte 

tivesse o interesse de ser a ação processada no seu domicílio, deveria 

apresentar exceção para que a incompetência territorial fosse reconhecida. 

Como a arguição da incompetência foi feita fora do prazo da resposta, ficou 

perpetuada a competência do juízo federal. Em outra preliminar, a Turma 

entendeu que o parcelamento requerido após a realização de constrição 

patrimonial e ajuizamento da execução fiscal não afeta o interesse de agir do 

fisco. Assim, se a suspensão da exigibilidade do crédito em razão do 

parcelamento for posterior à constrição, ou a garantia permanece na medida 

cautelar fiscal, ou se transfere para a execução fiscal, na qual poderá ser 

pleiteada a sua substituição, conforme a ordem prevista no art. 655 do CPC. 

O que não pode ocorrer é o crédito tributário ficar sem garantia alguma, já 

que a constrição foi realizada antes mesmo do pedido de parcelamento e já 

havia execução fiscal em curso. (REsp 1.272.414-SC, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 24/4/2012).  

 

Assim, com relação à competência territorial para a propositura da execução fiscal, 

estabelece o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988 que compete à Justiça 

Federal processar e julgar as causas em que a União e suas autarquias forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Referido dispositivo legal apenas excetuam 

desta regra as hipóteses em que se tratar de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 

Conclui-se daí, que os tributos de competência da União e suas autarquias serão de 

competência da Justiça Federal o processamento e julgamento da causa. 

Será de competência da Justiça Estadual, processar e julgar as causas em que os 

Estados, Distrito Federal e Municípios forem parte nos processos, tais como nas Execuções 

Fiscais. 

Como exceção a essa regra, caso em determinada Comarca não exista Justiça 

Federal, a competência para processar e julgar desloca-se para a Estadual, sendo que, com 

quaisquer Recursos provenientes dessas ações será direcionado para o Tribunal Regional 

Federal correspondente, no caso de São Paulo o da 3ª Região.  

No que tange ao foro competente para o ajuizamento da Execução Fiscal, estabelece 

o artigo 578 do Código de Processo Civil que esta será proposta no foro do domicílio do réu; 

se não o tiver, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. 

Complementando este dispositivo legal, o artigo 127 do Código Tributário Nacional 

prevê que será considerado domicílio tributário das pessoas naturais a sua residência habitual, 

ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; das pessoas 

jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, será considerado domicílio o lugar da sua 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201272414
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sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 

estabelecimento; e por fim, quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas 

repartições no território da entidade tributante. 

A competência material, por sua vez, a LEF no artigo 5º estabelece que a 

competência para processar e julgar a Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a 

de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência 

ou do inventário. 

Assim, o juízo da execução fiscal sempre prevalecerá sobre quaisquer outros e isso 

tem profunda importância quando da propositura das Ações Anulatórias de Débito Fiscal que 

veremos adiante. 

Por fim, no que diz respeito à competência recursal relativo ao valor da alçada, é 

necessário uma análise do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, que estabelece que das 

sentenças de primeira instância proferidas em execuções em valor igual ou inferior a 50 

(cinquenta) ORTN‘s somente serão admitidos embargos infringentes e embargos de 

declaração. Todos os demais recursos cabíveis em face da sentença de primeiro grau não são 

admissíveis nestes casos. 

Pois bem, James Marins
105

 considera uma afronta ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que restringe o acesso do devedor/executado de ver seu processo analisado pelos 

Tribunais Superiores, fazendo uma limitação que não está prevista da Constituição Federal, 

sendo que somente ela poderia assim prever. Isto levando em consideração apenas o valor 

cobrado na execução fiscal. 

Cumpre-nos discordar do i. jurista no que diz respeito à flagrante 

inconstitucionalidade, lembrando nesse momento de todas as alterações legislativas dos 

últimos 10 (dez) anos tendentes à celeridade e economia processual, com destaque, a criação 

de sistemáticas nos Tribunais Superiores, como a Repercussão Geral e os Recursos 

Repetitivos
106

. 

Ademais, já existe orientação das próprias Procuradorias, como da Portaria MF n⁰ 75 

de 22 de Março de 2.012 da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), no sentido de 

não promover Execuções Fiscais com valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), e ainda, permitindo que os Procuradores requeiram o arquivamento sem baixa no 
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exercício da jurisdição – revelar-se capaz de por fim ao litígio em um tempo razoável, nos termos do que 
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distribuidor das ações destes valores já em curso. Trata-se claramente de um reflexo da 

celeridade e economia processual que estamos nos referindo. 

 

 

 3.2.2. Procedimento: Petição Inicial e Despacho, Citação e Garantia da Execução. 

 

Partindo do pressuposto citado no item 3.1., de que os procedimentos são os atos 

desencadeados em determinado processo judicial, têm-se no processo de execução fiscal, 

procedimentos fundamentais e específicos que preenchem todo o ciclo executivo, sendo a 

petição inicial, o despacho inicial, a citação do executado e a garantia da execução, seus 

pontos nucleares.  

Em alguns pontos, a Lei de Execuções Fiscais assemelha-se aos procedimentos 

adotados pelo Código de Processo Civil. Entretanto, com relação à petição inicial que será 

ajuizada pela Fazenda Pública, dando início ao executivo fiscal, o grau de formalidade 

exigido pela LEF é muito menor em relação ao CPC para os ritos ordinários, privilegiando o 

princípio da economia processual, nos termos do artigo 6º, da LEF, que assim estabelece: 

 

―Art. 6º A petição inicial indicará apenas: 

I – o juiz a quem é dirigida; 

II – o pedido; e 

III – o requerimento para a citação. 

§1º A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela 

fará parte integrante, como se estivesse transcrita. 

§2º A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um 

único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. 

§3º A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento 

na petição inicial. 

§4º O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais‖. 

 

Conforme dispositivo legal mencionado, é parte integrante, e, portanto, indispensável 

da petição inicial da Execução Fiscal, a certidão de dívida ativa, que poderá, ainda, ser 

preparada eletronicamente pelo Fisco, uma vez que os dados constantes da CDA já estão 

arquivados em computadores e são processados e impressos diretamente, garantindo mesmo 

que assim ocorra, o contraditório e a ampla defesa. 

Ainda com fundamento no art. 6º da LEF, não se faz necessário o pedido de 

produção de provas, uma vez que a CDA possui presunção iuris tantum de legitimidade, 

conforme já esclarecido. 
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Com relação ao valor da causa atribuído na Execução Fiscal, assevera Hugo de Brito 

Machado Segundo
107

: 

 

―A Certidão de Dívida Ativa deve conter, também, o valor originário da 

dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato, e ainda a indicação, se for o caso, de 

estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem como o respectivo 

momento legal e o termo inicial para o cálculo. Trata-se de decorrência da 

liquidez que se exige presente no título executivo, e, por outro lado, de uma 

maneira de viabilizar um maior controle sobre a correção do valor 

executado‖. 

 

Seguindo tal lição, percebe-se que o valor da causa deve corresponder ao valor da 

dívida executada acrescidos aos encargos legais. 

Cabe ainda ressaltar, que caso o contribuinte entenda ser incorreto o valor atribuído 

pelo exequente, para que possa impugnar o valor da causa, isto deverá ser feito como 

preliminar nos embargos à execução fiscal, uma vez que esta não comporta processo 

apensado discutindo apenas o quantum atribuído ao executivo fiscal. 

Pois bem, tecidas as considerações referentes à peça vestibular da Execução Fiscal, 

posteriormente ao ajuizamento desta, o Juiz receberá os autos de Execução Fiscal, e proferirá 

o despacho inicial. 

O despacho inicial ou saneador tem a responsabilidade de analisar possíveis vícios e 

irregularidades trazidas com a exordial, desde as condições da ação até questões prévias de 

mérito como prescrição e a decadência, declarando que o processo está apto a prosseguir na 

fase instrutória. 

Como as questões tributárias versam, eminentemente, sobre questões de Direito, 

principalmente a Execução Fiscal que tem força de cobrança judicial específica, entendemos 

que, nesse caso o processo estará apto à citação, e então, se necessário, à expropriação de 

bens. 

O não recebimento poderá ocorrer por vícios de natureza formal ou material. Caso o 

vício seja formal, o Juiz determinará que o exequente proceda à correção do vício em dez 

dias, conforme regra do artigo 616, do CPC. Caso o vício seja de natureza material, a petição 

inicial será, liminarmente, indeferida. 

Estando, porém, a inicial devidamente instruída, o Juiz com fundamento no artigo 7º 

da LEF, determinará, em um único despacho, a citação do devedor; a penhora se não for paga 

a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança; o arresto, se o executado 
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não tiver domicílio ou dele se ocultar; o registro da penhora ou do arresto, independentemente 

do pagamento de custas ou outras despesas; e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

A citação do executado, primeira determinação judicial constante do despacho inicial 

acima referido, segue o disposto no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a citação do executado, dá-se, em regra, pelo 

correio, por meio de Aviso de Recebimento (AR). 

Aqui reside uma crítica, muito debatida na doutrina, em face da omissão legislativa. 

Isto porque, o inciso II do artigo 8º, da LEF, prevê que a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado. 

Assim, divergem os autores no sentido de que a citação ocorre validamente quando a 

carta é entregue no endereço correto do executado, não se fazendo necessário o recebimento 

diretamente pelo executado/devedor. 

Adepto a este posicionamento, Humberto Theodoro Júnior
108

 afirma que: 

 

―Ao contrário, porém, do que determina a legislação codificada, para o 

aperfeiçoamento da citação postal na execução fiscal não é necessário que o 

ofício seja entregue em mãos do executado; basta que a entrega se dê no seu 

endereço (Lei n. 6.830/80, art. 8º, II)‖. 

 

Em sentido totalmente inverso, sustenta James Marins
109

 que a citação deve ser feita 

pessoalmente ao executado, garantindo o devido processo legal: 

 

―Tal entendimento se afigura mais correto principalmente por prestigiar o 

valor da citação, não tendo a interpretação gramatical pretendida pela outra 

corrente o condão de transformar a necessidade da citação pessoal – 

corolário do devido processo legal – em citação ficta‖.
 
 

 

Pois bem, buscando dar efetividade ao devido processo legal corroboramos com a 

tese do Professor James Marins, sendo necessária a citação pessoal do executado, e não 

somente o recebimento de qualquer pessoa desde que seja no endereço correto. 

Sabemos que na Execução Fiscal, ação do tipo exacional, somente será proposta 

pelas Fazendas em Geral, o que significa dizer que a citação se dará apenas em nome dos 

executados ou devedores, mas, trazemos à discussão entendimento jurisprudencial em que a 

Fazenda deva ser citada e que no nosso sentir deve ser aplicado também aos devedores: 
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EMENTA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO POR CARTA COM 

AVISO DE RECEBIMENTO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC 

E RES. 8/2008-STJ). É válida a intimação do representante judicial da 

Fazenda Pública Nacional por carta com aviso de recebimento quando o 

respectivo órgão não possuir sede na comarca em que tramita o feito. O STJ 

uniformizou o entendimento de que a Fazenda Pública Nacional, em regra, 

possui a prerrogativa da intimação pessoal. Entretanto, no caso de 

inexistência de órgão de representação judicial na comarca em que tramita o 

feito, admite-se a intimação pelos Correios, à luz do art. 237, II, do CPC, 

aplicável subsidiariamente às execuções fiscais. Ademais, o próprio 

legislador adotou a mesma solução nos casos de intimações a serem 

concretizadas fora da sede do juízo (art. 6º, § 2º, da Lei 9.028/1995). 

Precedentes citados: EREsp  743.867-MG, Primeira Seção, DJ 26/3/2007; 

REsp 1.234.212-RO, Segunda Turma, DJe 31/3/2011; e REsp 1.001.929-SP, 

Primeira Turma, DJe 7/10/2009. REsp 1.352.882-MS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 12/6/2013. 

 

Esse julgado nos remete à ―certa igualdade‖ entre as partes. Dizemos ―certa 

igualdade‖ entre aspas, pois, sabemos das desigualdades nas relações de caráter tributário, 

mas, o que se aplica a citação há plena possibilidade de tratamento igualitário e uniforme, 

assim, todos devem ser citados pessoalmente.  

Caso a citação postal não se concretize, ou seja, ocorra a chamada ―frustração da 

citação‖, segundo os ditames do artigo 8º, da LEF, será realizada a citação por oficial de 

justiça ou por edital (inciso III). 

Isto ocorrerá caso o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da 

carta à agência postal, realizando-se, então, a citação por oficial de justiça ou por edital, como 

decidido pelo STJ: 

 

EMENTA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ÚNICA 

TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 

A citação por edital é cabível após única tentativa de citação por oficial de 

justiça quando o executado não é localizado no seu domicílio fiscal, sendo o 

fato certificado pelo referido auxiliar da justiça. Não é necessário o 

exaurimento de todos os meios para localização do paradeiro do 

executado para se admitir a citação por edital, sobretudo porque tal 

exigência não decorre do art. 8º, III, da Lei n. 6.830/1980. Precedentes 

citados: REsp 1.103.050-BA (Repetitivo), DJe 6/4/2009, e REsp 

1.241.084-ES, DJe 27/4/2011. (AgRg no AREsp 206.770-RS, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012). 

 

A citação por edital poderá ocorrer em 03 (três) hipóteses: (i) frustração da citação; 

(ii) o executado esteja fora de seu domicílio e o Oficial de Justiça tenha certificado essa 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1352882
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp%20206770
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ocorrência; e (iii) a Fazenda Pública assim requeira e desde que esteja de acordo com o 

disposto no artigo 231, do Código de Processo Civil
110

. 

No caso das hipóteses (i) e (ii), o prazo para o executado ser considerado citado é de 

30 (trinta) dias; e na hipótese (iii) o prazo será de 60 (sessenta) dias. 

A citação, seja ela por correio ou por edital, determinará ao executado que pague o 

débito tributário ou garanta a execução no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de 

recebimento do AR ou da ciência do edital. 

Segundo a Lei Complementar 118/2005, o despacho que determinar a citação do 

executado é motivo para a interrupção da prescrição tributária. 

Dando continuidade ao determinado pelo despacho inicial proferido na Execução 

Fiscal, após a citação do executado, o Juiz determinará a penhora se não for paga a dívida, 

nem garantida à execução, por meio de depósito ou fiança; o arresto, se o executado não tiver 

domicílio ou dele se ocultar; o registro da penhora ou do arresto. 

A garantia da Execução Fiscal pode se dar por meio do depósito em dinheiro do 

valor executado, apresentação de Carta de Fiança concedida por uma instituição bancária, ou 

por meio da nomeação de bens à penhora, excetuando-se os bens classificados como 

impenhoráveis, mesmo que por indicação do proprietário do bem. 

Já foi mencionado, que o executado possui o prazo de 5 (cinco) dias para pagar ou 

garantir a execução. Caso o devedor permaneça inerte, passado este lapso temporal o 

Exequente terá a possibilidade de escolher qual bem pertencente ao devedor que servirá de 

garantia da Execução Fiscal. Em outras palavras, no caso de o devedor nada fazer quando de 

sua citação, ficará ao livre arbítrio do Fisco a escolha do bem para caucionar o executivo 

fiscal. 

Caso haja o pagamento integral do débito exequendo, sem que o devedor queira 

discutir a cobrança, o valor será convertido em renda para a Fazenda Pública titular do crédito 

tributário. 

Porém, pode ocorrer o pagamento parcial do débito, por entender o contribuinte que 

apenas parte do débito é devido. 
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Neste caso, o devedor pagará a parte incontroversa, e garantirá por meio de depósito, 

carta de fiança ou bem à penhora a chamada parte controversa, para que possa discutir 

judicialmente opondo os Embargos à Execução, que será posteriormente examinado. 

 

 

3.2.3. Partes, Causa de Pedir e Pedido. 

 

Desenvolvemos muitas considerações sobre o procedimento na Execução Fiscal e 

seu inter-relacionamento com outros procedimentos admitidos no nosso ordenamento 

jurídico. 

As partes, a causa de pedir e o pedido são os componentes indispensáveis da ação 

para determinação do seu procedimento. São os elementos que qualificam a ação quanto a sua 

pretensão processual. Assim, em Execução Fiscal essas informações serão imprescindíveis à 

formação do que chamamos de rito executório. 

Em relação às partes
111

, elementos subjetivos da ação, temos os entes públicos e 

suas autarquias como sujeitos ativos da Execução Fiscal, e, em contraponto, segundo o art. 4° 

da Lei de Execuções Fiscais dispõe poderão figurar como sujeitos passivos, o devedor, o 

fiador, o espólio, a massa, o responsável tributário decorrente de lei e os sucessores a qualquer 

título.  

Entretanto, não basta identificar quem, em tese, pode ser responsabilizado pelo 

crédito tributário e cobrá-lo imediatamente. É indispensável que haja um processo 

administrativo que apure o crédito tributário e consequentemente o débito fiscal, identifique 

quem são os responsáveis diretos e/ou indiretos, tudo dentro dos ditames da legalidade 

(Controle de Legalidade). Portanto, somente seguindo esse trâmite, a Certidão da Dívida 

Ativa, pelo menos em tese, desfrutará de relativa liquidez e certeza, requisitos do processo de 

Execução Fiscal.  

Com frequência, nos deparamos com Execuções Fiscais onde o sócio-gerente é 

arrolado como sujeito passivo da ação, sem que seu nome conste no título executivo. Em tais 

casos, dúvidas não restam de que aquele executado pode se valer da Exceção de Pré-

Executividade para ver declarada sua ilegitimidade passiva frente às irregularidades daquele 

título. O melhor entendimento de nossos tribunais, inclusive do STJ, é no sentido de exigir da 

Fazenda o cumprimento de todas as formalidades que revestem o título executivo fiscal de 
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certeza, liquidez e exigibilidade. No julgado abaixo se demonstra o formalismo rígido dos 

documentos de instrução, como a CDA: 

 

EMENTA  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO 

DA PETIÇÃO INICIAL. A execução fiscal deve ser instruída com a 

Certidão de Dívida Ativa – CDA, de acordo com o artigo 6º, § 1º, da LEF, 

sendo inexigível a instrução com o Termo de Inscrição em Dívida Ativa do 

crédito executado. Precedentes citados: REsp 1.138.202-ES (Repetitivo), 

DJe 1º/2/2010, e REsp 1.065.622-SC, DJe 23/4/2009. AgRg no AREsp 

198.239-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

13/11/2012.  

 

Outra situação muito comum se reveste no fato de que os Procuradores em geral, 

diante da primeira tentativa infrutífera de Citação, requisitam imediatamente e sem qualquer 

fundamentação, o redirecionamento da Execução Fiscal promovida em face de uma 

determinada empresa, para nome dos sócios. Para dar consecução a isso, arrolam 

indiscriminadamente todos os sócios, inclusive aqueles que não mais fazem parte daquela 

sociedade, ou ainda, aqueles sócios ou ex-sócios que sequer participaram da sociedade com 

efetiva gestão durante o período exigido na Execução. Nesse sentido, os Tribunais, como o 

TRF 5ª Região, também se posicionam incisivamente:  

 

EMENTA 
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE MERO 

COTISTA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE – Ilegitimidade da ora agravada para figurar no pólo 

passivo do executivo fiscal proposto pela autarquia previdenciária. Admissão 

da exceção de pré-executividade. – A recorrida não detinha, até janeiro/86, 

poderes de gestão da empresa executada, mantendo, até então, condição de 

quotista minoritária, não sendo responsável pelas dívidas fiscais de antanho 

desta sociedade. A legitimidade passiva é matéria de ordem pública que, em 

tese, pode ser discutida no incidente manejado pela recorrida. Agravo 

improvido. (Acórdão unânime da 1ª Turma do TRF da 5ª Região, AI/PB n° 

025688, julgamento em 14.09.2000, DJU de 22.12.2000).  

 

EMENTA 

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO NÃO 

GERENTE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. 

A Turma reiterou o entendimento do STJ sobre a hipótese de 

redirecionamento da execução fiscal contra sócio-gerente, que depende de 

comprovação de conduta com excesso de mandato ou infringência da lei, 

contrato social ou estatuto, não bastando a simples inadimplência no 

recolhimento de tributos. Ademais, para haver o redirecionamento na 

hipótese de dissolução irregular da sociedade, exige-se a permanência do 

sócio na administração no momento da irregularidade. No caso, o ex-sócio 

não exerceu nenhuma atividade de gerência na sociedade e foi excluído desta 
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antes da dissolução irregular, razão pela qual não é possível o 

redirecionamento da execução fiscal contra ele. Para decidir a questão, o 

Min. Relator afastou o óbice do enunciado da Súm. n. 7/STJ com base na 

possibilidade de o STJ analisar a qualificação jurídica dos fatos quando 

errônea a interpretação ou a capitulação destes, hipóteses em que 

consequentemente haverá aplicação incorreta da lei. Precedentes citados: 

REsp 1.035.260-RS, DJe 13/5/2009; AgRg no Ag 1.005.938-RS, DJe 

12/4/2010, e EAg 1.105.993-RJ, DJe 1º/2/2011. AgRg no REsp 1.279.422-

SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/3/2012. 

 

Por fim, para que os sócios respondam pessoalmente pelos créditos correspondentes 

à obrigação tributária, deverá restar efetivamente comprovado que ocorreram atos praticados 

com excesso de poderes ou infração á lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 

135 do Código Tributário Nacional nesse sentido:  

 

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO NÃO 

GERENTE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. A Turma reiterou 

o entendimento do STJ sobre a hipótese de redirecionamento da execução 

fiscal contra sócio-gerente, que depende de comprovação de conduta com 

excesso de mandato ou infringência da lei, contrato social ou estatuto, não 

bastando a simples inadimplência no recolhimento de tributos. Ademais, 

para haver o redirecionamento na hipótese de dissolução irregular da 

sociedade, exige-se a permanência do sócio na administração no momento 

da irregularidade. No caso, o ex-sócio não exerceu nenhuma atividade de 

gerência na sociedade e foi excluído desta antes da dissolução irregular, 

razão pela qual não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra 

ele. Para decidir a questão, o Min. Relator afastou o óbice do enunciado da 

Súm. n. 7/STJ com base na possibilidade de o STJ analisar a qualificação 

jurídica dos fatos quando errônea a interpretação ou a capitulação destes, 

hipóteses em que consequentemente haverá aplicação incorreta da lei. 

Precedentes citados: REsp 1.035.260-RS, DJe 13/5/2009; AgRg no Ag 

1.005.938-RS, DJe 12/4/2010, e EAg 1.105.993-RJ, DJe 1º/2/2011. - (AgRg 

no REsp 1.279.422-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

13/3/2012). 

 

Destarte, para o Fisco cobrar seu crédito do sujeito passivo direto ou indireto da 

obrigação tributaria é imprescindível a individualização de todos na Certidão de Dívida Ativa, 

que efetivamente tenham gestão empresarial e coparticipação no período exigido na Execução 

Fiscal, ou seja, período destacado na CDA de ocorrência do fato jurídico tributário.  

O julgado exige que haja comprovação da conduta com excesso de poderes ou 

infração a Lei ou ao Contrato Social, nos termos do artigo 135 do CTN, assim, as 

Procuradorias devem fundamentar seus pedidos se redirecionamento. 

Hoje, a Fazenda Nacional por meio da Portaria PGFN n° 180/2010 orienta os 

Procuradores para fundamentarem os pedidos de redirecionamento com vastos elementos de 

prova, justificando assim a aplicação da Súmula 435 do STJ em que ―presume-se dissolvida 
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irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação 

aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-

gerente‖. 

Na ilegitimidade de partes, temos também a caracterização de uma das condições da 

ação prevista no inciso IV do artigo 267 CPC. 

Quanto à legitimidade
112

 ativa conferida, Constitucionalmente, ao ente instituidor do 

tributo, raramente é suscitada alguma dúvida pertinente a este pólo da relação processual. 

Entretanto, quanto ao pólo passivo, a situação se mostra, normalmente, com uma 

problemática bem mais complexa. 

A causa de pedir e o pedido são os elementos objetivos da ação. São esses 

elementos que nos trazem as informações da norma primária violada e também que compõem 

a norma secundária instaurada. 

Dessa visão normativa de norma jurídica completa, optamos por interessante 

classificação que distingue a causa de pedir em dois tipos: remota e próxima
113

. Na causa de 

pedir remota a relação jurídica de direito material estará relatada justificando a motivação 

para a ação; já na causa de pedir próxima, as informações são de cunho processual e devem 

estar perfeitamente alinhadas com aquela relação jurídica maculada para que o efetivo 

provimento jurisdicional. 

No mesmo sentido, o objeto da ação
114

, ou seja, o pedido também se apresenta 

dividido em duas realidades: o pedido imediato, que corresponde à natureza do provimento 

solicitado, e, o pedido mediato, que retrata o teor ou conteúdo do provimento, o que muitos 

autores se referem ao bem da vida tutelado. 

Confrontando os elementos objetivos podemos aproximá-los, quanto as suas 

essências, da seguinte forma: a causa de pedir remota estará para o pedido mediato, assim 

como a causa de pedir próxima ao pedido imediato. Esse confronto reforça a natureza da ação. 

Nossa visão normativa do Direito nos autoriza a declinar das definições clássicas de 

causa de pedir e pedido apresentada por muitos autores processualistas como CHIOVENDA e 

CARNELUTTI
115

, que explicaremos melhor no próximo Capítulo quando trataremos sobre a 

Execução Fiscal comparada a Ação Anulatória de Débito Fiscal. 

  

                                                 
112

 Em termos de Regra-Matriz de Incidência Tributária, tanto a legitimidade ativa e passiva compõem o critério 

pessoal do Consequente Tributário.  
113

 Conrado, Paulo César no seu livro introdução à Teoria Geral do Processo Civil, pág. 158. 
114

 Ob. Cit., pág. 159. 
115

 Para os autores clássicos a causa de pedir é o fundamento, a razão de uma pretensão do pedido do autor, nos 

termos do artigo 282, inciso III do CPC – fato e fundamentos jurídicos do pedido.  



 

 

 

 
101 

 

 

4. EXECUÇÃO FISCAL - 2ª FASE 

 

 

4.1. Defesas do Executado: 

 

4.1.1. Exceção de Pré-Executividade 

 

A Execução Fiscal, em si mesma, não admite de forma inclusiva nenhuma defesa 

direta no formato de contestação, ela ordena que, o crédito seja adimplido em 05 (cinco) dias, 

sob pena de Penhora, e nesse caso, haverá possibilidade de discutir em autos apartados e 

distribuídos por dependência, todas as questões controversas, por meio dos Embargos à 

Execução Fiscal.   

Mas, por estarmos defronte de questões de ordem pública
116

 ou de nulidades que 

maculam o processo executório, a oposição dos Embargos se mostra excessiva, à vista da 

matéria que pode ser conhecida e declarada de ofício pelo Juiz, podendo o executado argui-las 

em sede de Exceção de Pré-Executividade, sem necessidade de segurança do Juízo, a fim de 

se contrapor aos efeitos prejudiciais de uma execução viciada.  

Exceção de Pré-Executividade é um meio de defesa incidental
117

 onde o executado, 

acautelado de prova documental irrefragável, por meio de simples petição nos próprios autos 

e a qualquer tempo, alegando matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado ou aquelas 

matérias provadas de plano, pois se trata de matérias de ordem pública (artigo 267 do CPC) 

ou nulidades que maculam o processo executório, independente da interposição de embargos 

e da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra seu ofício de reconhecer 

as nulidades que eivam o processo, regularizando-o ou extinguindo-o, assegurando, assim, ao 

executado de boa-fé o direito de não ter seu patrimônio afetado por um processo 

eminentemente nulo. (ILIDIDA POR PROVA INEQUÍVOCA).  

Diante disto, podemos afirma que esse incidente processual que visa sobrestar a 

execução, instigando o reexame prévio do juízo de admissibilidade, e, provocando com isso 

finalmente a extinção daquela famigerada Execução Fiscal. 

Entendemos que em matéria tributária, a exceção de pré-executividade está 

implicitamente prevista no parágrafo único do artigo 3⁰ da LEF: 

                                                 
116

 Tudo em matéria tributária é público, mas quando dizemos que se trata de questão de ordem pública estamos 

nos referindo às disposições do artigo 267 do CPC em que há extinção da ação sem julgamento do mérito: 
117

 ROSA, Íris, Considerações sobre a Exceção de Pré-Executividade no âmbito da Lei 6.830/80, pág. 209. 
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Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da 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. (grifamos). 

 

Realmente é inadmissível que não haja uma das condições da ação, ou ainda que, 

créditos atingidos pela prescrição ou decadência sejam capazes de sustentar os títulos 

executivos que são representados por intermédio do processo de Execução Fiscal com todas 

suas consequências jurídicas.  

Consideremos que apesar da prescrição e decadência serem matérias de mérito, 

prescritas no artigo 269, inciso IV do CPC
118

, tanto uma quanto outra deve ser arguido em 

sede incidental e até mesmo, no caso da prescrição ser declarada de ofício pelo Juiz 

responsável pela Execução
119

. 

A prescrição intercorrente, ou seja, a perda do direito de ação no curso da própria 

ação por inércia de procedimento por parte do exequente tem hoje significativa importância 

no âmbito das Execuções Fiscais, seguindo a orientação do artigo 40 da LEF como 

efetivamente transcrito no julgado proferido pelo STJ aos 29/04/2.011, como segue: 

  

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM A LOCALIZAÇÃO 

DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. 

1. "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente‖ (Súmula 314/STJ). Dessarte, o art. 40 da Lei de Execução 

Fiscal deve ser interpretado em harmonia com o disposto no art. 174 do 

Código Tributário Nacional. 

2. O enunciado sumular busca assegurar a estabilização das relações pessoais 

e princípio da segurança jurídica. Desse modo, a norma do art. 40, caput, e 

parágrafos da Lei 6.830/80 conduz à prescrição se, ultrapassados cinco anos 

do arquivamento, não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora. 

3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de 

desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de 

diligências que frequentemente resultam infrutíferas e seguem 

acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com 

o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. 

                                                 
118

 CPC – artigo 269, inciso IV: ―Haverá resolução de mérito: (...) IV – quando o Juiz pronunciar a decadência e 

a prescrição‖. 
119

 CPC – artigo 219(…) § 5⁰: O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição‖. 



 

 

 

 
103 

 

 

4. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, 

nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do 

crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. 

5. Outra não deve ser a inteligência da norma do art. 40, caput, e parágrafos, 

da Lei de Execução Fiscal, em obséquio de inarredável círculo vicioso em 

prol do Poder Público, o qual já ocupa condição de prestígio frente aos 

particulares nas relações jurídicas. 

6. Dentro desse diapasão, mostra-se incensurável o acórdão atacado quando 

afirma: "a Fazenda Pública não diligenciou com eficiência no sentido de, 

dentro do prazo que a lei lhe faculta, promover o cumprimento efetivo do 

crédito tributário, motivo pelo qual o MM. Juiz a quo, visando a não 

perpetuação do processo e em respeito ao princípio da segurança jurídica, 

deparando-se com o transcurso de mais de 5 (cinco) anos a contar da data do 

primeiro arquivamento da execução, extinguiu o processo, nos termos do art. 

40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, com a redação dada pela Lei nº 11.051/04". 

(Recurso especial não provido. (Processo REsp 1303543 / RJ 

RECURSO ESPECIAL 2010/170845-3). 

 

Deveras que, nesta direção, os Tribunais
120

 ainda muito divergem, mas, aos poucos, 

vão traçando diretrizes a favor da admissão dessas matérias, como objeto da Exceção de Pré-

Executividade, in verbis:  

 

A prescrição da cobrança do crédito tributário, como causa extintiva do 

executivo fiscal, pode ser alegada, independentemente da prévia garantia do 

juízo, através da exceção de pré-executividade. (Acórdão da 3ª Turma do 

TRF da 5ª região, Relator Nereu Santos -in Revista Dialética de Direito 

Tributário n° 51, pp.148/149). O fato de o devedor não ter oferecido 

embargos tempestivamente, não impede de suscitar, através de petição 

avulsa atravessada nos autos da execução, a prescrição da dívida exequenda, 

face ao que dispõe o art. 162 do Código Civil. (Acórdão da 1ª Turma do TRF 

                                                 
120

 TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO ATRAVÉS DE DCTF. 

Desnecessária a instauração de procedimento administrativo, quando se tratar de tributo sujeito a 

autolançamento, efetuado através de DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais. Expirando o 

prazo para pagamento, do qual já ciente o contribuinte, já se encontra constituído o crédito tributário; a partir 

desse momento já não se trata mais do instituto da decadência, que opera antes da constituição do crédito. A 

decadência por se tratar de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, é passível de ser arguida por meio 

da exceção de pré-executividade. Recurso provido. (Acórdão da 1ª Turma do TRF da 4ª Região, AC/SC nº 

1999.04.01.132118-7, Rel. Juíza Vânia Hack de Almeida, DJU 14.04.00, p. 24).  

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

CABIMENTO – HIPÓTESES TAXATIVAS – MATÉRIAS PASSÍVEIS DE SEREM CONHECIDAS EX 

OFFICIO PELO JUÍZO. É indeclinável que a exceção de pré-executividade pode ser oposta independentemente 

da interposição de embargos à execução, sem que esteja seguro o juízo. No entanto, não é a arguição de qualquer 

matéria de defesa que autoriza o enquadramento da questão no âmbito da exceção de pré-executividade. Nem 

tampouco pode ser utilizada como substitutivo de embargos à execução. Somente matérias que podem ser 

conhecidas de ofício pelo juiz é que autorizam o caminho da exceção de pré-executividade: condições da ação, 

pressupostos processuais, eventuais nulidades, bem como as hipóteses de pagamento, imunidade, isenção, 

anistia, novação, prescrição e decadência. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (Acórdão da 5ª 

Turma do TRF da 3ª Região, AG/SP n° 2003.03.00.021642-1, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU 18.11.03, p. 

382). EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Consumada a prescrição, acolhe-se a 

exceção de pré-executividade para extinta a execução. (Acórdão da 2ª Turma do TRF da 4ª Região, Relatora 

Tânia Terezinha Cardoso Escobar -in Revista Dialética de Direito Tributário n° 58, p. 199)  
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da 5ª região, Relator Ubaldo Ataíde Cavalcante -in Repertorio IOB de 

Jurisprudência n° 15/98, caderno 1, p.350).  

 

 

Ademais, é certo que dívida já paga
121

 não pode mais ser cobrada. Seria 

demasiadamente injusto obrigar ao executado suportar o processo executório com a respectiva 

constrição patrimonial. Sem grandes óbices, o executado, mediante prova de quitação dos 

tributos, atesta que a execução é indevida e, por força disto, deve ser extinta.  

Neste turno, a orientação em julgados de todo o país:  

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITO 

EXECUTADO.  PAGAMENTO. O pedido formulado pela empresa, no 

processo 91.26400-8/MG, pelo qual objetivava a declaração de inexistência 

da relação jurídico-obrigacional, no que tange ao  recolhimento da 

contribuição social exigida pela Lei nº 7.689/88, foi julgado improcedente, o 

que obrigou a excipiente a efetuar o pagamento da exação (guias juntas às 

fls. 14/17). As guias de depósito são documentos hábeis para comprovação 

do pagamento. Intimada a Fazenda Pública para manifestar-se sobre a 

suficiência dos recolhimentos, a mesma permaneceu inerte. O ônus de 

provar a insuficiência dos valores recolhimentos pela empresa/apelada é da 

União. É legal o ressarcimento de custas adiantadas, pela parte contrária, 

quando vencida a Fazenda Pública (LEF: art. 39, parágrafo único). Verba 

honorária reduzida para 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução (art. 

20, § 4º, do CPC). Apelo e remessa oficial parcialmente providos. (Acórdão 

da 4ª Turma do TRF da 1ª Região, AC/MG n° 2002.01.99.020595-8, Rel. 

Des. Hilton Queiroz, DJ 12.11.02, p. 93).  

 

Já a compensação e novação dão margem a dúvidas quanto ao seu cabimento por 

intermédio da Exceção de Pré-Executividade, de qualquer forma, assim como a decadência, a 

compensação implica a perda do direito material do credor, pelo que pode ser arguida 

independente de embargos, já na novação, o executado deve alegar a carência de ação pelo 

fato de que a dívida, por estar novada, ainda não venceu acostando á sua exceção, para tanto, 

robusta prova documental.  

Vejamos o entendimento dos Tribunais Regionais Federais – 1ª e 2ª Região, dizem 

sobre essa questão: 

                                                 
121

 TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PAGAMENTO DO DÉBITO 

COMPROVADO. DARF. DATA, VALOR E CÓDIGO DA RECEITA. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. A exceção de pré-executividade, dentro de certos limites, pode ser 

admitida para apreciar questões concernentes aos vícios objetivos do título, mais precisamente, sobre a 

existência de pagamento prévio do débito exigido, quando a apreciação da prova constante nos autos é objetiva, 

não exigindo maiores indagações. Remessa oficial e apelação improvidos. (Acórdão da 1ª Turma do TRF da 5ª 

Região, AC/PE n° 2000.83.00.005062-3, Rel. Des. Ivan Lira de Carvalho, DJ 30.09.02, p. 1.039).  
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EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

COMPENSAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 

PAGAMENTO. ALEGAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA 

DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA 

EXECUÇÃO. A exceção de pré-executividade objetiva a apresentação de 

defesa nos próprios autos da execução, sem garantia do juízo, sendo 

admitida, de modo geral, quando as questões de ordem pública (condições da 

ação, pressupostos processuais, etc) e outras relativas a pressupostos 

específicos da execução, puderem ser identificadas de plano. A alegação do 

executado de que o crédito tributário é objeto de compensação, por força de 

sentença transitada em julgado, conduz ao sobrestamento da execução, com 

vistas a oportunizar a manifestação do exequente sobre a alegação de 

pagamento e documentos que lhe servem de suporte, independentemente de 

garantia do juízo, de modo a evitar eventuais e desnecessários prejuízos ao 

devedor. Agravo parcialmente provido. (Acórdão da 4ª Turma do TRF da 1ª 

Região, AG/DF n° 1999.01.00.117000-4, Rel. Juiz Mário César Ribeiro, DJ 

09.03.01, p. 407).  

 

EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. Somente o 

formalismo exagerado pode determinar que seja procedida a penhora em 

hipótese em que se destina comprovar a inexistência de dívida, seja por 

quitação, seja por novação, com assunção da dívida por terceiro. O objetivo 

da exibição de documentação é o de comprovar que a dívida fora novada e, 

sendo a exequente uma instituição financeira, é de se presumir que tenha 

registrado todos os dados referentes às operações com seus clientes. 

Embargos de declaração improvidos, unanimidade. (Acórdão da 1ª Turma do 

TRF da 2ª Região, AG/RJ n° 1998.02.11190-2, Rel. Juiz Ricardo Regueira, 

DJU 04.07.2000).  

 

Destacamos, ainda, outras matérias que podem ser suscitadas em Exceção de Pré-

Executividade, como exemplo, a pendência de Recursos Administrativos, a exigibilidade 

suspensa por determinação judicial
122

, legislações tributárias declaradas inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal em ADIN
123

. Nesse sentido, nada melhor do que a orientação 

Jurisprudencial direcionando nossas atuações, conforme segue:  

 

EMENTA 

EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE 

APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. A inscrição em dívida ativa pressupõe crédito 

tributário definitivamente constituído no âmbito administrativo, vale dizer, 

                                                 
122

 O artigo 151 do CTN contém as hipóteses previstas em Lei que suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário.  
123

 Vide Lei nº 9.868/99.  
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crédito exigível. A rigor, o crédito tributário somente passa a ser exigível 

após a conclusão das fases oficiosa e contenciosa do procedimento 

administrativo de lançamento, quando já não caibam mais reclamações ou 

recursos, seja porque o prazo legalmente estipulado para tanto, seja porque 

tenha sido proferida decisão em última instância administrativa, o 

lançamento não está juridicamente concluído e, por conseguinte, não se pode 

cogitar de inscrição na dívida ativa.  

Admite-se a exceção de pré-executividade de crédito tributário pendente de 

apreciação do Recurso Voluntário interposto no procedimento 

administrativo, uma vez que nesta fase, ainda não dispõe de liquidez e 

certeza. (Acórdão da 2ª Turma do TRF da 4ª Região, AC/RS n° 

2000.04.01.032231-0, Rel. Juiz Vilson Darós, DJU 16.08.00, p. 175).  

 

EMENTA 

EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE 

SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Encontrando-se o crédito 

tributário com sua exigibilidade suspensa por determinação judicial, não 

poderia a Autarquia proceder ao ajuizamento do feito executivo. Contudo, 

deixou o ilustre magistrado singular de manifestar-se sobre a exceção de Pré-

Executividade oposta pelo agravante, o que se impõe no caso dos autos, sob 

pena de violação do duplo grau de jurisdição. (Acórdão da 1ª Turma do TRF 

da 4ª Região, AG/RS n° 2002.04.01.048814-2, Rel. Juíza Maria Lúcia Luz 

Leiria, DJU 14.01.04, p. 152).  

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O depósito integral do 

valor correspondente ao crédito tributário suspendeu sua exigibilidade, 

obstaculizando o ajuizamento de execução fiscal. O Fisco, se improcedente 

ação anulatória em que se discute o suposto débito, prontamente disporá de 

seu crédito pela conversão em renda sem necessidade do executivo fiscal. 

Cabível a exceção de pré-executividade ante a ausência de exigibilidade, 

requisito indispensável à execução de qualquer crédito, matéria a ser 

conhecida de ofício pelo magistrado. (Acórdão da 1ª Turma do TRF da 4ª 

Região, AG/PR n° 2001.04.01.0870135, Rel. Juiz Wellington M. de 

Almeida, DJU 10.09.03, p. 897).  

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE ADMINISTRATIVOS 

AUTÔNOMOS E AVULSOS – LEI 7.787/89, ART. 3°, I E II – LEI 

8.212/91, ART. 22, I. SENTENÇA MOTIVADA – DESNECESSIDADE 

DE JULGADOR PROVAR SUAS AFIRMAÇÕES – ÂMBITO DA 

EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – 1. Não é nula sentença que, 

embora sintética, consubstancia fundamentação suficiente para a reforma do 

julgado. 2. O dever de provar as alegações articuladas é das partes e não do 

juiz, cabendo a este tão-somente motivar seu convencimento. 3. Está 

firmado, por manifestação do Excelso Pretório, que a Constituição sobre 

Folha de salários não abrange as incidências, originalmente, previstas no art. 

3°, I da Lei 7.787/89 e 22, I da Lei 8.212/91, sobre as remunerações pagas a 

administradores, autônomos e avulsos. 4. Questões de ordem pública, como 

sói a ser a inconstitucionalidade já declarada, podem ser decididas no âmbito 

da exceção de pré-executividade. 5. Apelação e remessa oficial, tida por 

interposta, improvidas. (Acórdão da 2ª Turma Suplementar do Tribunal 
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Regional Federal da 1ª Região, AC/MA n° 96.01.41886-5, Rel. Juíza Vera 

Carla Nelson de Oliveira Cruz, DJU 14.01.2002, p. 99). 

  

Ao receber a Exceção de Pré-Executividade, o Juiz, em cumprimento aos corolários 

do contraditório e da ampla defesa e como citamos no Capitulo antecedente
124

, deve abrir 

prazo ao exequente para que ele se manifeste acerca do incidente suscitado. Tal prazo apesar 

de ser livre arbítrio do Juiz, pois não há nesse sentido dispositivo legal aplicável, deverá ser 

concedido dentro da razoabilidade necessária, principalmente em virtude da prestabilidade das 

provas trazidas de forma irrefutável.  

Durante essa fase até a decisão do Juiz, é sensato e prudente que os atos processuais 

da Execução Fiscal permaneçam suspensos, pois seria um ato abusivo e ilegal invadir o 

patrimônio do executado que está justamente se valendo daquela incidente processual para 

provar a inexigibilidade da dívida cobrada. A ocorrência de tal desiderato depende de 

provocação do executado que deve enxertar seu pedido com o requerimento da suspensão do 

processo, até seu ulterior julgamento
125

.  

Após manifestação do exequente a respeito do incidente suscitado, caberá ao Juiz da 

causa proferir decisão, também incidental, baseado não somente em seu convencimento, mas 

principalmente aplicando a legislação pertinente. Conforme seja a postura adotada pelo 

Magistrado, será aplicado um Recurso apto a ela se contrapor.  

O artigo 162, caput e seus parágrafos do Diploma Processual Civil, indicam qual o 

atual tratamento de todos os atos proferidos pelos Juízes.  

Sendo aceita, em sua totalidade, a Exceção de Pré-Executividade, ou seja, extinta a 

Execução Fiscal, o Recurso cabível será o de Apelação
126

. Como nosso estudo gira em torno 

da Execução Fiscal e a parte vencida neste incidente é a Fazenda Pública, por força da lei 

processual
127

 e como regra geral, referida decisão deverá ser submetida ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório
128

, sendo os autos do processo remetidos, impreterivelmente, ao 

Tribunal competente, independentemente do Recurso ser manipulado ou não.  O reexame 

necessário visa o controle da legalidade dos atos administrativos e judiciais.  

                                                 
124

 Falamos sobre o Ativismo Judicial e o inter-relacionamento dos procedimentos. 
125

 Apesar da Lei nº 11.382/06 ter revogado expressamente o artigo 737 do Diploma Processual Civil, que previa 

expressamente a suspensão da Execução Fiscal enquanto existir discussão incidental ou em sede de Embargos à 

Execução será imprescindível referida suspensão, visto que se discutem questões que são capazes de grafar a 

própria executoriedade do título.  
126

 ―Admite-se o Recurso de Apelação apenas quando a decisão encerrar integralmente a Execução‖ – Recursos e 

Ações Autônomas de Impugnação – MEDINA, José e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, pág.125.  
127

 Artigo 475, inciso I e II e §§ 2º e 3º do CPC.  
128

 Também conhecido como REEXAME NECESSÁRIO e REMESSA OBRIGATÓRIA.  
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Pode ocorrer ainda que Exceção de Pré-Executividade seja acatada parcialmente. 

Neste caso, a decisão será interlocutória e aquele que se sentir prejudicado deverá utilizar-se 

do Agravo de Instrumento da parte que lhe julga danosa.  

Sendo completamente rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, a decisão também 

será interlocutória, combatida, sem dúvida, por Agravo de Instrumento.  

Importante ressaltar que, o efeito do conhecimento e provimento do Agravo de 

Instrumento, manejado contra decisão do Juiz que despreza o pedido incidental suscitado, 

indeferindo-o de modo implícito, será o da anulação do despacho, decretando-se, em seguida, 

pelo próprio Tribunal a extinção da execução, ao verificar a viabilidade do pedido contido no 

incidente. 

Ademais, como exceção insculpida nos termos do artigo 522 do Diploma Processual 

Civil, deve o Desembargador Relator receber como Agravo de Instrumento, concedendo 

antecipadamente a tutela no sentido da suspensão da execução
129

 até que o Juiz analise o 

pedido da Exceção de Pré-Executividade.  

Caso o juiz conheça do incidente, mas decida pelo seu indeferimento, isso possibilita 

a apreciação pelo tribunal dessas razões, em sede de Agravo, devendo o tribunal verificar se 

são procedentes os argumentos jurídicos da Exceção de Pré-Executividade, e, em caso 

positivo, não lhe resta alternativa senão a de extinguir a execução. 

Sobre este prisma, colacionamos algumas decisões judiciais
130

 que traduzem o 

entendimento jurisprudencial:  

                                                 
129

 O efeito Suspensivo Ativo costuma ser aplicado pelos Tribunais em face de decisões que causem extremado 

prejuízo a uma das partes.  
130

 PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL CONTRA A 

DECISÃO DE REJEIÇÃO-É agravável, e não apelável, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade, pois 

com ela o juiz decide questão incidente sem por fim ao processo (art. 162, § 1° CPC). Improvimento do agravo 

de instrumento. (Acórdão da 3ª Turma do TRF da 1ª Região, AG/MG n° 2001.01.00.016974-6, Rel. Juiz Olindo 

Menezes, DJ 19.10.01, p. 69). 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO 

EXTINTIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA - Decisão em incidente de exceção de pré-executividade que excluiu 

do pólo passivo sujeito indevidamente ali relacionado, trata-se de sentença, a qual deverá ser atacada por meio de 

apelação, sendo imprópria a via do agravo de instrumento. Preliminar suscitada pelo agravado acolhida. Agravo 

não conhecido. (Acórdão da 4ª Turma do TRF da 5ª Região, AG/PE n° 2000.05.00.006984-1, Rel. Des. Luiz 

Alberto Gurgel de Faria, DJ 10.08.01, p. 323).  

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA POR 

SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A defesa através de 

petição direta no processo de execução, dita exceção de pré-executividade, é incidente processual, cuja rejeição 

enseja agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer como agravo a apelação 

interposta contra sentença que rejeitou o incidente. A defesa direta pode ser utilizada para arguir matéria de 

ordem pública (falta dos pressupostos e das condições), pagamento, prescrição ou qualquer vício do título desde 

que demonstrados de plano. Exigência de dilação probatória, própria da ação de embargos do devedor. (Acórdão 

da 3ª Turma do TRF da 5ª Região, AC/AL n° 1999.05.00.60332-8-4, Rel. Des. Ridalvo Costa, DJ 11.10.02, p. 

966). 
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PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA - NATUREZA DE INCIDENTE 

PROCESSUAL - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DANO DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. 1. Na hipótese dos autos, decisão que rejeita exceção de pré-

executividade desafia recurso de agravo de instrumento e não agravo retido, 

uma vez que a execução fiscal terá normal prosseguimento, possibilitando, 

ocasionar dano de difícil reparação. (REsp 882811/MG, Relator (a) Ministra 

ELIANA CALMON, DJe 30/06/2008). 2. Ocorre preclusão temporal a 

interposição, primeiramente, de agravo retido contra decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade, e posterior agravo de instrumento contra o 

simples despacho de manutenção daquela rejeição, efetuado na oportunidade 

de juízo de retratação previsto no artigo 523§ 2º do CPC. 3. Recurso especial 

não provido. (STJ - REsp: 668775 RJ 2004/0089172-1, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/10/2009, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2009) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. 

ERRO INESCUSÁVEL. Não cabe apelação cível contra decisão 

interlocutória que rejeita a exceção de pré-executividade, porquanto se trata 

de provimento judicial que, no curso da ação, decide determinada questão 

sem pôr fim ao processo. Inaplicável, outrossim, o princípio da 

fungibilidade, porquanto inescusável o erro, tendo em vista a inexistência de 

qualquer divergência objetiva, seja na doutrina quer na jurisprudência,... (TJ-

RS - AC: 70047631064 RS , Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/04/2012) 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO EM AUTOS 

APARTADOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 

APELAÇÃO. DÚVIDA OBJETIVA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. Tenho por aplicável o princípio da 

fungibilidade recursal na hipótese dos autos. Houve fundada dúvida de 

caráter objetivo quanto ao recurso cabível, uma vez que a exceção de pré-

executividade foi autuada e processada em autos apartados, e decidida com 

"sentença", quando deveria ter sido juntada aos autos da execução fiscal 

como simples petição e acolhida parcialmente mediante decisão 

interlocutória. Precedente: TRF4, 1ª Turma, AC n.º 200371030014559, Rel. 

Des. Fed. Wellington Mendes de Almeida, j. 24.08.2005, v.m., DJU 

14.09.2005, p. 593. 2. O referido princípio é aplicável ainda que as apelações 

não tenham obedecido o prazo para interposição do agravo de instrumento, 

pois patente a boa-fé dos recorrentes ante os equívocos perpetrados pelo 

magistrado a quo no tocante à autuação e decisão da exceção de pré-

executividade. 3. De acordo com o art. 174, caput, do Código Tributário 

Nacional, A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 

(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. 4. A 

apresentação de declaração pelo contribuinte dispensa a constituição formal 

do crédito pelo Fisco, possibilitando, em caso de não pagamento do tributo, a 

sua imediata exigibilidade com a inscrição do quantum em dívida ativa, e 
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subseqüente ajuizamento da execução fiscal. 5. A partir do vencimento da 

exação, cujo valor foi declarado e não adimplido pelo contribuinte, inicia-se 

a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal. 6. 

No período que medeia declaração e o vencimento, não há fluência de prazo 

prescricional, uma vez que o valor declarado ainda não pode ser objeto de 

cobrança judicial. 7. A Lei das Execuções Fiscais (art. 2º, § 3º) atribui à 

inscrição da dívida o efeito de suspender o prazo prescricional pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 

ocorrer antes de findo esse prazo. 8. De acordo com o previsto no art. 174, 

parágrafo único, I, do CTN, com redação determinada pela Lei 

Complementar n.º 118 de 09 de fevereiro de 2.005, a prescrição se 

interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal. 9. 

No caso vertente, apenas os débitos com vencimento entre 10.06.1997 e 

10.08.2000 (fls. 04/44 dos autos da execução fiscal) encontram-se prescritos, 

devendo a execução fiscal prosseguir com relação vencidos a partir de então 

(fls. 45/86 dos autos da execução fiscal), que não foram alcançados pela 

prescrição. 10. No tocante à verba honorária, entendo que nos casos de 

rejeição ou indeferimento da exceção de pré-executividade, a execução fiscal 

prossegue seu curso, descabendo a condenação em honorários advocatícios. 

11. Entretanto, o presente caso exige tratamento diverso pois os débitos 

inscritos na dívida ativa encontram-se parcialmente prescritos, subsistindo 

aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) do valor dos referidos débitos. 

Assim, entendo que a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre os débitos excluídos, de acordo com o art. 20 § 4º, do 

CPC e consoante entendimento desta Turma. Precedente: TRF4, AG n.º 

200504010126245, Rel. Des. Fed. Marga Inge Barth, j. 15.08.2006, DJU 

30.08.2006, p. 429. 12. Apelações recebidas como agravos de instrumento. 

Agravo interposto pela excepta parcialmente provido e agravo interposto 

pela excipiente provido. 

(TRF-3 - AC: 586 SP 2008.03.99.000586-8, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de 

Julgamento: 24/04/2008, SEXTA TURMA) 

 

Por fim, entendemos cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios ao Advogado da executada, na medida em que, não concorrendo qualquer das 

condições da ação, ou ainda, havendo nulidade explícita demonstrada de plano e capaz de 

ilidir aquele título executivo, viu-se compelida a constituir Procurador nos autos, mesmo que 

apenas na forma de Exceção de Pré-Executividade.  

Como precedente jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no 

REsp n° 195.351/MS, 4ª Turma, do Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira no sentido de que são 

devidos os honorários advocatícios quando for acolhida a Exceção de Pré-Executividade cujo 

teor vale registrar: "Extinguindo-se a execução por iniciativa dos devedores, ainda quem em 

decorrência de exceção de pré-executividade, devida é a verba honorária".  
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 4.1.2. Embargos à Execução Fiscal 

 

Pois bem, estando devidamente garantida a Execução Fiscal, o executado terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor os Embargos à Execução Fiscal, para obter um provimento 

jurisdicional que dirá se o débito é ou não devido. 

Este prazo de 30 (trinta) dias é contado de diferentes maneiras, dependendo da forma 

de garantia da Execução Fiscal. 

O artigo 16, inciso I, da Lei de Execução Fiscal, determina que no caso de depósito 

judicial vinculado aos autos de Execução, o trintídio inicia-se na data da realização do 

depósito: 

Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I – do depósito; 

Caso a Execução Fiscal seja garantida pela Carta de Fiança, o prazo iniciará quando 

da juntada desta aos autos: 

II – da juntada da prova da fiança bancária; 

Porém, se a Execução Fiscal for garantida por penhora de bens, o prazo iniciará 

quando da intimação do executado da referida penhora: 

III – da intimação da penhora. 

Neste tópico, ainda cumpre esclarecer o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, no que se refere à inaplicabilidade do inciso I, do artigo 16, da LEF, entendendo que o 

prazo de 30 (trinta) dias começa a fluir quando da intimação da penhora, que, tendo sido feita 

em dinheiro, será convertida em depósito, nos termos dos artigos 11, § 2º, e 9º, inciso I, da Lei 

6.830/80: 

 

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO 

ART. 16, II, DA LEI 6.830/80 – DEPÓSITO EM DINHEIRO. 

Feito depósito em garantia pelo devedor, deve ser ele formalizado, 

reduzindo-se a termo. O prazo para oposição de embargos inicia-se, pois, a 

partir da intimação do depósito. Recurso especial provido.
131

 

 

Caso o devedor perca o prazo para oposição dos Embargos à Execução, este poderá 

utilizar de outros meios para discutir a ilegalidade da cobrança feita pela Fazenda Pública. Isto 

porque o mérito da Execução Fiscal não faz coisa julgada com o término do trintídio para 

                                                 
131

 RESP nº. 664925/SC. Relatora Ministra Eliana Calmon. 2ª Turma. Data do Julgamento 06/12/2005. Data da 

Publicação/Fonte DJ 05/05/2006, p.285. 
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oposição de Embargos, sendo que o executado poderá discutir o débito tributário por meio de 

Ação Anulatória ou de Repetição de Indébito.
132

 

Assim, os Embargos à Execução Fiscal, como ação do tipo antiexacional, constituem 

veículo processual previsto legalmente posto à disposição do executado de pleitear a extinção 

ou redução do processo executório. Contudo, seu manejo é condicionado à prévia garantia do 

juízo por penhora, depósito ou fiança bancária, suficiente para cobrir a dívida em litígio. 

Impor ao executado uma constrição de seus bens quando os vícios do título são evidentes, 

além de uma injustiça para com o executado é um grande entrave ao próprio processo 

executivo. 

Como dito anteriormente, a sistemática da Ação de Execução Fiscal não admite 

defesa no formato direto de contestação, exceto quando garantida por Penhora. Daí, possível 

utilizar um meio de Defesa/Ação já que os Embargos à Execução Fiscal são opostos no 

formato ação antiexacional, proposta pelos contribuintes, contendo disposições prevista para 

as contestações, nos termos do artigo 300 e ss do CPC. 

Por ser ação de conhecimento todas as questões tanto de ordem pública como de 

mérito podem ser ventiladas amplamente, inclusive produção de provas como: apresentação 

de documentos, perícia, testemunhas
133

 etc. 

Em relação à garantia insuficiente, destacamos interessante julgado proferido pela 

STJ que reconhece a possibilidade de recebimento dos Embargos à Execução Fiscal: 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 

INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS 

EMBARGOS DO DEVEDOR. 1. Ambas as Turmas que integram a Primeira 

Seção do STJ firmaram o entendimento de que é possível o recebimento de 

Embargos do Devedor, ainda que insuficiente a garantia da Execução Fiscal. 

2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1325309 MG 

2010/0118355-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 19/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/02/2011). 

 

Nessa situação poderá o Juiz da Execução determinar o complemento da garantia, 

sob pena de extinção dos Embargos à Execução Fiscal.  

                                                 
132

 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Op. cit. p. 256. 
133

 Prova Testemunhal em matéria tributária faz-se desnecessária pelo fato de que tratamos eminentemente de 

discussões de direito que prescindem de depoimentos pessoais ou de oitiva de testemunhas, mesmo assim, não 

há qualquer dispositivo legal que proíba essa possibilidade. Assim, as partes podem requer justificando sua 

pertinência, nos termos do artigo 400 do CPC. 
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Os argumentos do julgado versam sobre a seguinte questão: Efetivada a penhora por 

oficial de justiça e dela sendo intimado o devedor, atendido estará o requisito de garantia para 

a oposição de embargos à execução. A eventual insuficiência da penhora será suprida por 

posterior reforço, que pode se dar "em qualquer fase do processo" (Lei 6.830/80, art. 15, II), 

sem prejuízo do regular processamento dos embargos. Precedentes: AgRg no AG 602004/RS, 

1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 07/03/2005 e AgRg no AG 635829/PR, 2ª Turma, Min. 

Castro Meira, DJ de 18/04/2005.  

 

 

4.2. Execução Fiscal e Ação Anulatória de Débito Fiscal 

 

A Ação Anulatória de Débito Fiscal, como ação antiexacional, ou seja, somente 

instaurada pelos Contribuintes será aplicada quanto ao objeto de modo repressivo, ou seja, 

depois de constituído o crédito tributário com o lançamento. Vejamos o que isso significa em 

relação à Execução Fiscal. 

A produção do ato constitutivo do crédito tributário (lançamento ou auto-

lançamento) importa em significativo marco normativo-tributário, visto que, com a efetiva 

participação do homem, uma norma geral e abstrata de possível ocorrência se transforma em 

individual e concreta, e, portanto, plenamente aplicável. 

A ação anulatória constitui instrumento processual destinado à produção de tutela 

com eficácia para desconstituir (anular) a obrigação tributaria materializada pelo ato de 

constituição do crédito tributário, e, portanto constitui verdadeiro contraponto da Execução 

Fiscal. Aqui exigir o crédito tributário; lá desconstituir o mesmo crédito. 

O interesse processual do contribuinte na ação anulatória de débito fiscal persiste 

mesmo após a inscrição do débito em divida ativa, permanecendo até ser proposta a ação 

executiva fiscal, quando o contribuinte poderá defender-se em juízo por meio de incidente 

processual definido como Exceção de Pré-Executividade ou dos Embargos à Execução 

Fiscal
134

. 

A ação anulatória a que estamos nos referido, tem previsão legal distinta daquela 

prescrita no artigo 156, IX ―in fine‖ CTN – FISCO contra decisões dos Tribunais 

Administrativos; assim como aquela do artigo 169 CTN – CONTRIBUINTE contra ato 

                                                 
134

 Cumpre-nos destacar sempre em processo que, os meios de defesa e recursos ordinários naturais devem se 

contrapor a quaisquer outros meios possíveis de utilização. Assim, por exemplo, aberto o prazo para Embargos à 

Execução Fiscal não se deve optar pela utilização de Ação Anulatória, bem como, cabendo Agravo de 

Instrumento contra decisão interlocutória o Mandado de Segurança não será a melhor opção.   
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contrário a pedido de restituição administrativa; e ainda do artigo 486 CPC – usada contra 

atos praticados no contexto de procedimentos voluntários. Ex: Anulatória de ato 

Expropriatório (3° Interessado). 

Nossa ação tem previsão legal no artigo 38 da Lei n° 6.830/80 que preceitua:  

 

―A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível 

em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de 

segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 

declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do 

débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 

demais encargos‖. (grifo nosso) 

 

O objeto de referida ação revela-se no ATO DE DESCONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO, compreendido naquele Lançamento Tributário prescrito no 

artigo 142 do Código Tributário Nacional ou o Autolançamento insculpido no artigo 150 do 

mesmo Diploma, e ainda, daquele Auto de Infração lavrado pelo descumprimento da 

obrigação tributária, repisando que auto de infração contém lançamento, mais multa etc. 

Interessante destacar que o PRAZO para sua PROPOSITURA está contido em 

antigo Decreto de nº 20.910/32
135

, que prescreve 05 (cinco) anos da constituição do crédito 

para que se evite assim a prescrição do direito de ação. 

Também conhecida como ação de procedimento COMUM ou de CONHECIMENTO 

previsto no artigo 274 e seguintes do Diploma Processual Civil, regula-se inicialmente na Lei 

nº 6.830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e, 

subsidiariamente ao Código de Processo Civil
136

. Segue as orientações contidas no artigo 282 

e 283 do Diploma Processual Civil, no que tange à provocação para obtenção da tutela 

jurisdicional. 

Outra questão muito interessante sobre o tema em discussão refere-se à possibilidade 

de conexão, continência ou prejudicialidade das decisões ocorridas entre a EXECUÇÃO 

FISCAL e ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
137

 

                                                 
135 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

136 Vide artigo 1º da lei 6.830/1980. 

137 CONEXÃO: comum objeto ou a causa de pedir (artigo 103 CPC); CONTINÊNCIA: identidade quanto às 

partes e a causa de pedir (artigo 104 CPC) – objeto de uma mais amplo; PREJUDICIALIDADE: depender de 

outra decisão ou Declaração de Existência ou Inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente (artigo 265, inciso IV, alínea ―a‖ CPC) 
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Desde já, descartamos a conexão ou continência, visto que, como demonstrado 

abaixo, apesar das relações jurídicas envolverem os mesmos sujeitos, resta demonstrado que 

as causas de pedir próximas são distintas e até diametralmente opostas. 

Execução Fiscal: 

 

 PARTES: FISCO E CONTRIBUINTE; 

 CAUSA DE PEDIR: PRÓXIMA – INADIMPLÊNCIA e REMOTA – 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA; 

 PEDIDO: IMEDIATO – PAGAMENTO e MEDIATO (EXPROPRIAÇÃO) – 

EXECUÇÃO FORÇADA. 

Anulatória 

 PARTES: FISCO E CONTRIBUINTE; 

 CAUSA DE PEDIR: PRÓXIMA – VÍCIO NO CRÉDITO e REMOTA – 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA; 

 PEDIDO: IMEDIATO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA e MEDIATO 

– DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. 

 

Assim, ressaltamos que nesse caso, há necessidade de aplicação do artigo 265, inciso 

IV alínea ―a‖ de suspensão da Execução Fiscal em razão de prejudicialidade das decisões
138

 

divergentes nas duas ações, uma vez que, julgada Procedente a Ação Anulatória, obrigatória 

será a extinção do Executivo Fiscal. 

Vale lembrar que, nosso posicionamento diverge de outros autores como a i. 

Professora Cleide Previtalli Cais
139

, que em seu brilhante trabalho sobre a questão reconhece a 

possibilidade de conexão entre as ações, assim como, de alguns julgados do STJ que não são 

precedentes da Côrte Especial. 

Discordamos também da possibilidade de conexão entre as ações, razão agora de 

caráter extrínseco a ambos os processos, no que diz respeito à competência. A ação anulatória 

de débito fiscal deve ser distribuída, por questão de competência territorial nas varas cíveis 

federais, estaduais ou municipais, dependendo de qual tributo versa a discussão; já a 

Execução Fiscal direciona-se às varas especiais de execução fiscal. Assim, como se dará 

                                                 
138

 Artigo 265, inciso I, alínea ―a‖ do CPC: Suspende-se o processo (...) IV – Quando a Sentença de mérito: a) 

Depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de exist6encia ou inexistência de relação jurídica, que 

constitua o objeto principal de outro processo pendente. 
139

 CAIS, Cleide Previtalli, O Processo Tributário, 2006, p.526, item 9.11.4. 
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efetivamente a conexão no caso da anulatória ser distribuída antes da execução fiscal, situação 

essa que sabemos ser aplicada a prevenção
140

? 

Para responder esse questionamento, destacamos alguns julgados que são o reflexo 

da complexidade dessa situação e da divergência ainda operada pelos nossos Tribunais. 

 

Acórdãos nº 479371 de TJSP. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

08 de Fevereiro de 2011 - Agravo de instrumento - Execução fiscal - 

Conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória de débito fiscal 

posteriormente ajuizada Impossibilidade - A ação anulatória deve ser 

distribuída por prevenção ao juízo das execuções e não a execução ser 

remetida por conexão ao juízo da ação - Entendimento do STJ - Decisão 

mantida - Recurso improvido. 

 

Decisão Monocrática nº 70048873327 de Tribunal de Justiça do RS, 

Vigésima 2ª Câmara Cível, 17 de Maio de 2012 - TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. LANÇAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. 

REUNIÃO. Há conexão entre a ação anulatória de lançamento e a execução 

fiscal. Jurisprudência do STJ. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70048873327, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 17/05/2012) 

 

Acórdão nº 0060312-59.2009.4.01.0000 de Tribunal Regional Federal da 1a 

Região, Terceira Seção, 08 de Junho de 2010 - PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO. VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO 

FISCAL E VARA DE COMPETÊNCIA GERAL. COMPETÊNCIA DA 

VARA DE EXECUÇÃO. Havendo conexão entre a ação de execução fiscal 

e a ação anulatória do débito fiscal, as ações devem ser julgadas pelo mesmo 

juízo, a fim de evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica 

e a economia processual. Conflito conhecido para declarar competente o 

Juízo Suscitante, ou seja, o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do 

Estado do Amazonas. 

 

Decisão Monocrática nº 70049209760 de Tribunal de Justiça do RS, 

Vigésima 2ª Câmara Cível, 05 de Junho de 2012 - AÇÃO ANULATÓRIA. 

CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. 

REUNIÃO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. 1. 

Há conexão entre a ação anulatória de crédito não tributário e a execução 

fiscal. Jurisprudência do STJ. 2. O simples ajuizamento de ação anulatória 

do débito não tem o condão de suspender a execução fiscal. A concessão da 

tutela antecipada exige a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Hipótese em 

que não há prova do pagamento da dívida. Recurso provido em parte. 

(Agravo de Instrumento Nº 70049209760, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado 

em 05/06/2012) 

 

                                                 
140

Artigo 106 do CPC: ―Correndo em separado ações conexas perante juízes que tem a mesma competência 

territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar‖. 
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Decisão Monocrática nº 70049209760 de Tribunal de Justiça do RS, 

Vigésima 2ª Câmara Cível, 05 de Junho de 2012 - AÇÃO ANULATÓRIA. 

CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. 

REUNIÃO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. 1. 

Há conexão entre a ação anulatória de crédito não tributário e a execução 

fiscal. Jurisprudência do STJ. 2. O simples ajuizamento de ação anulatória 

do débito não tem o condão de suspender a execução fiscal. A concessão da 

tutela antecipada exige a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Hipótese em 

que não há prova do pagamento da dívida. Recurso provido em parte. 

(Agravo de Instrumento Nº 70049209760, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado 

em 05/06/2012) 

 

Decisão Monocrática nº 70046292728 de Tribunal de Justiça do RS, 

Vigésima 2ª Câmara Cível, 22 de Novembro de 2011 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA E 

EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO E PREVENÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. Inexiste conexão e prevenção entre a execução fiscal e 

ação anulatória, uma vez que, tirante as partes, nada mais têm em comum, 

sendo diversos os pedidos e causas de pedir, ocorrendo, também, diversidade 

de ritos, não existindo a menor possibilidade legal de julgamento simultâneo 

entre a ação anulatória e a execução, ausentes os requisitos do artigo 105 do 

CPC. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento a que se nega 

seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70046292728, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow 

Duro, Julgado em 22/11/2011). 

 

O valor da Causa na Ação Anulatória do Débito Fiscal, necessariamente, 

corresponde àquele valor do lançamento tributário e a obrigatoriedade do depósito 

preparatório do valor do débito a que se refere o artigo 38 da LEF, transformou-se em 

facultatividade, segundo a Súmula 247 do TRF, nos seguintes termos: "Não constitui 

pressuposto da ação anulatória do débito fiscal o depósito de que cuida o art. 38 da Lei no. 

6.830, de 1980", e ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal que aprovou, recentemente, a 

Súmula Vinculante nº 28, estabelecendo que ―é inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a 

exigibilidade de crédito tributário‖. 

A referida Súmula tem como precedente a decisão proferida pelo STF em 

25/05/2007, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 1.074, julgada 

procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 19, caput, da Lei n. 8.870, de 15 de 

abril de 1994. 

Assim, por tal entendimento, mesmo que não haja o aludido depósito, a ação 

anulatória de débito fiscal pode ter seguimento. 
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Ocorre que, não havendo o depósito, a exigibilidade do crédito tributário não estará 

suspensa e o Fisco poderá ajuizar Execução Fiscal, razão pela qual é que se recomenda que 

haja o depósito preparatório, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário 

Nacional, como forma de inibir a Execução Fiscal.  

Por fim, referido depósito não poderá ser caracterizado como Confissão de Dívida, e 

sim, como garantia do Juízo. 

Sobre ser o depósito do montante integral uma Garantia do Juízo, falaremos no 

Capítulo seguinte quando tratarmos sobre os efeitos da Penhora. 

 

 

4.3 A Pré-Penhora. 

 

A pré-penhora, conforme o próprio nome já revela, se trata do recaimento de 

constrição sobre os bens do executado quando este, apesar de já expedido mandado executivo 

no processo, ainda não foi encontrado para citação no feito executivo. Importante ressaltar 

que a ausência da citação é marco imprescindível para a definição da pré-penhora, motivo 

pelo qual este instituto não é aplicável na fase de cumprimento de sentença: afinal, neste caso, 

o executado já fora citado na fase de conhecimento. Portanto, a pré-penhora é instituto 

particular do processo executivo em que ainda não houve a citação do executado. 

Apesar do termo ―arresto de bens‖ no artigo 7, inciso III da LEF e no artigo 653, 

CPC, que autoriza a tomada de tal atitude pelo oficial de justiça quando não encontrado o 

devedor, o ato, em verdade, se trata de uma prévia penhora, conforme julgou a Quarta Turma 

do STJ. Da mesma forma com que se distingue a penhora do arresto por ser ato executivo 

satisfatório, a pré-penhora também não pode receber caráter cautelar, a despeito da redação 

dos artigos supracitados. Isso porque logo se converte em penhora propriamente dita, 

chegando, também, à sua finalidade com a própria realização do ato. Ainda, a não localização 

do devedor não pressupõe o periculum in mora essencial à medida cautelar, ocorrendo a pré-

penhora em nome da responsabilidade patrimonial. 

Para a realização da pré-penhora, são necessários os requisitos (a) da inexistência de 

localização do devedor para citação após as diligências oficiais e (b) da existência de bens 

penhoráveis De acordo com o artigo 654, não procedendo ao credor na citação por edital, os 

bens constritos pela pré-penhora serão liberados pelo juiz, caducando, assim, o ato judicial. O 

mesmo ocorre na hipótese de comparecimento do devedor ao feito, indicando, este, novos 

bens à penhora, substituindo os objetos da pré-penhora. 
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4.4. Arrolamento Administrativo de Bens. 

 

Outras medidas que auxiliam a efetividade da Penhora na Ação de Execução Fiscal 

são 02 (duas) medidas preparatórias conhecidas como Medida Cautelar Fiscal e Arrolamento 

de Bens. 

O instituto do arrolamento de bens adotado pelo fisco federal difere daquele contido 

em nosso Código de Processo Civil, haja vista não se tratar de um procedimento cautelar que, 

para sucesso, depende de uma decisão judicial. O arrolamento aqui trazido trata-se de um 

procedimento administrativo fiscal que, uma vez efetuado e não cumprindo, serve de 

instrumento para propositura de uma medida cautelar fiscal, esta sim de âmbito processual e 

disciplinada pela lei nº 8.397/92, como veremos abaixo. 

O arrolamento administrativo foi instituído pelo artigo 64 da lei federal nº 9.532/97 e 

teve os seus procedimentos técnico-administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa 

SRF nº 143/98. Consiste basicamente em: 

 

a) sempre que o valor dos créditos tributários de responsabilidade do contribuinte for 

superior a 30% do seu patrimônio conhecido, deverá a autoridade fiscal proceder 

ao arrolamento de bens e direitos; 

b) o termo de arrolamento será encaminhado aos respectivos órgãos de registro 

de bens e direitos, para fins de averbação; 

c) uma vez efetuado o arrolamento, o contribuinte deverá comunicar ao fisco 

eventual transferência, alienação ou oneração dos bens e direitos arrolados; 

d) o não cumprimento do disposto no item anterior autoriza o fisco a requerer a 

medida cautelar fiscal; 

e) os órgãos de registro ficam também obrigados a comunicar ao fisco a ocorrência 

dos eventos descritos no item (c); 

 

Com o arrolamento de bens o fisco federal passou a ter um importante instrumento 

de controle dos bens do sujeito passivo, os quais, em última instância poderão vir a ser 

utilizados para solver a obrigação tributária. 

Não nos cabe aqui tecer grandes considerações sobre o arrolamento administrativo, 

mas, entendemos ser pertinente considerar que, o momento escolhido para sua ocorrência fere 

o direito de propriedade, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, já que em 



 

 

 

 
120 

 

 

discussão administrativa sequer existe a composição real do crédito tributário devido, como 

bem destacado no julgado abaixo colacionado: 

 

"Somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário é que ele se 

torna exigível (...) desde que contestado pelo contribuinte, sua constituição 

definitiva ocorre com a decisão final do processo fiscal. A partir daí, o 

crédito tributário, que estava suspenso em sua exigibilidade, de acordo com 

o art. 151, III, do CTN, passa a ser exigível" (STF, 1ª Turma, RE nº 93.871-

SP). 

 

Parece-nos que a eficácia dessa medida teria maior força quando da decisão de 1ª 

instância administrativa em que o contribuinte já exerceu, por meio de impugnação, seu 

direito de defesa e pode expor ali todas as suas razões contrárias àquela autuação. 

Verificamos, conforme o julgado abaixo que, mesmo com a adesão ao parcelamento 

pelo contribuinte, o julgado prefere a manutenção do arrolamento administrativo fiscal:  

 

PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO. 

ARROLAMENTO DE BENS. O parcelamento tributário que prevê a 

redução de alguns encargos de mora, reduzindo o montante original do 

crédito tributário, não constitui motivo para o cancelamento do 

arrolamento de bens que foi efetuado pela Receita Federal, nos termos 

do art. 64 da Lei n. 9.532/1997, em razão de o débito fiscal atingir em 

2001 valor superior a R$ 500 mil, o que, in casu, representaria mais de 

30% do patrimônio conhecido do devedor. (REsp 1.236.077-RS, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/5/2012). 

  

O STJ considera temerário o cancelamento do arrolamento, antes de finalizado o 

pagamento do crédito tributário pelo parcelamento. 

À despeito de nossas considerações contrárias a esse procedimento administrativo 

fiscal devemos concordar que essa medida faz-se muito útil para efetividade dos preceitos 

executórios. Evita-se aqui a dilapidação dos bens ou direitos do devedor para que possa servir 

de garantia à execução fiscal.  

 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1236077
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4.5. Medida Cautelar Fiscal 

 

A medida cautelar fiscal foi criada pela  Lei n⁰ 8.397, de 06 de janeiro de 1992 com 

as alterações da Lei n⁰ 9.532, 10/12/97 que também trata do Arrolamento de Bens art. 64, e 

assim, podemos destacar as seguintes características: 

 

• Requisito essencial - art. 1º: 1) O procedimento cautelar fiscal poderá ser 

instaurado após constituição do crédito (art. 142 do CTN), ou seja, após os procedimentos 

tendentes à verificação da ocorrência do fato jurídico tributário. 

• Medida Cautelar Fiscal é a ação cautelar/mandamental, sem caráter 

expropriatório, destinada a reservar bens para garantir a execução fiscal.  

• Não declara direito nem o realiza – apenas atende de forma provisória e 

emergencial uma necessidade de segurança, que possui relevância para a futura solução do 

litígio. 

 

No mais não difere das demais tutelas de urgência. A natureza jurídica
141

 dessa tutela 

inibitória, assim como tudo que envolve as medidas initio litis, também tem objetos distintos, 

pois, enquanto, irrefutavelmente a liminar em cautelar visa o acautelamento duplo
142

, ou seja, 

(i) da própria ação cautelar, uma vez que a liminar vem a garantir que ela tenha o resultado 

útil desejado; e, (ii) da lide principal, no caso do Executivo Fiscal, já que a liminar efetivando 

a prestação cautelar, estará indiretamente contribuindo para o acautelando deste; a liminar em 

Mandado de Segurança procura a imediata satisfação do provimento jurisdicional, ou pelo 

menos a imediata suspensão dos seus efeitos para segurança futura, motivo pelo qual se diz 

ser antecipatória (quanta à eficácia) e cautelar (quanto à natureza)
143

; ao passo que a 

antecipação de tutela o objeto jurídico é o próprio direito material violado a qual se pretende 

antecipar. 

                                                 
141

 A palavra natureza designa tanto o conjunto de seres e coisas existentes no universo, quanto o princípio 

criador que deu origem a esse conjunto. Natureza, na terminologia jurídica, assinala a essência ou substância de 

um objeto, de um ato ou até mesmo de um ramo da ciência jurídica. Assim, encontrar a natureza jurídica de um 

ramo do Direito consiste em determinar sua essência para classificá-lo dentro do universo de figuras existentes 

no Direito. Há autores que preferem denominar esse processo de classificação de taxonomia. Tradicionalmente, 

o Direito tem sido dividido em dois grandes grupos: Público e Privado. Por conseguinte, fixar a natureza de um 

dos ramos da ciência jurídica é estabelecer de qual dos grandes grupos clássicos se aproxima. 
142

 Sucessivamente podemos afirmar que a natureza liminar é tutelar o processo cautelar, que por sua vez visa 

tutelar o processo principal satisfativo. 
143

 DIDIER JUNIOR, Fredie. "Antecipação parcial e liminar dos efeitos da tutela. Hipótese concreta. 

Considerações." Em: Revista Jurídica dos Formandos em Direito da UFBA. Salvador: Faculdade de Direito da 

UFBA, 1999, v. V, p. 114. 
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A liminar em cautelar tem o objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou 

fato que ponha em perigo iminente o direito a boa prestação jurisdicional. Assim como a 

cautelar, a liminar nela intrínseca visa garantir o direito ao resultado útil do processo principal 

e não efetivar direito material da parte requerente, como ocorre na antecipação de tutela. 

O primeiro pressuposto de efetivação denominado Fumus boni juris significa 

fumaça de bom direito, ou seja, a probabilidade de exercício do direito de ação, pela 

ocorrência irrefutável do direito material violado.  

A fumaça do bom direito tem que ser apenas provável, não há a necessidade de 

demonstrar que o direito existe, nem o julgador deve se entreter, a princípio, em buscá-lo, 

bastando uma mera probabilidade. No entanto, a parte tem que apresentar, no mínimo, 

indícios daquilo que afirma para bem merecer a tutela pretendida; vale dizer, simples 

alegações de direito e fatos não comprovados nos autos não demonstram o fumus boni juris 

nem tampouco comportam o julgamento procedente da demanda.  

Isso significa dizer que, a constatação do direito aparente é suficiente para o 

deferimento ou não do pedido de cautela. Havendo, portanto, a aparência do direito afirmado 

e que será discutido ou no processo principal, ou até mesmo no transcorrer daquele processo, 

mesmo que os elementos comprobatórios apontem na direção da existência de direito líquido 

e certo, eles não poderão ultrapassar, na formação da convicção do juiz, o limite da aparência. 

Ao juiz é vedado ultrapassar de seu campo de atuação no processo cautelar, limitado, no 

particular, à verificação do fumus boni juris. 

Determinada corrente doutrinária, encabeçada por Humberto Theodoro Júnior
144

, 

afirma com convicção que o fumus boni juris deve, na verdade, corresponder, não 

propriamente a probabilidade de existência do direito material, mas sim a verificação efetiva 

de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação, direito ao processo a ser tutelado.  

No nosso entender, para verificação da existência dos requisitos autorizadores das 

tutelas de urgência, há de haver sim, obrigatoriamente, uma análise, ainda que superficial, da 

probabilidade do direito material em espécie; pois, se assim não for, chegar-se-á a conclusão 

de que o fumus boni juris reside no fato de verificar-se apenas o direito a ação, traduzido pelas 

suas simples condições, o que por evidente é equivocado, pois estas, de forma alguma por si 

só configuram a ocorrência da fumaça do bom direito. 

                                                 
144

 Humberto Theodoro Jr., p.173 
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Na investigação do fumus boni juris se verificará o direito material para ver se há a 

plausividade do direito invocado ou não. A plausividade do direito alegado, in casu, reside 

justamente na possibilidade, ao menos aparente, do recurso ser provido. 

Pode-se concluir que o fumus boni juris leva em consideração a existência de um 

direito ao processo a partir de uma análise rápida sobre o direito material.  

Importante sempre relembrar que, trata-se, porém de juízo provisório, que não 

representa prejulgamento definitivo da demanda principal. E nisto reside, precisamente, a 

característica do mérito da sentença cautelar, que se distingue da sentença de conhecimento, 

que é juízo de realidade e certeza. 

Havendo demonstração na inicial e comprovação por meio das provas produzidas na 

instrução, da plausividade do direito podemos dizer que parte do mérito da cautelar está 

definido, faltando apenas a averiguação do segundo requisito, periculum in mora, para que a 

decisão possa ser proferida. 

O segundo pressuposto denominado o periculum in mora significa o fundado temor 

de que enquanto se aguarda a tutela definitiva, venham a ocorrer fatos que prejudiquem a 

apreciação da ação principal ou frustrem sua execução.  

O dano deve ser provável, não basta a possibilidade, a eventualidade. Possível é tudo 

na contingência das coisas criadas, sujeitas a interferência das forças naturais e da vontade dos 

homens. O possível abrange até mesmo o que eventualmente acontece. 

Dentro do possível cabem as mais abstratas e longínquas hipóteses. A probabilidade 

é o que, de regra, se consegue alcançar na previsão. Já não é um estado de consciência, vago, 

indeciso, entre afirmar e negar, indiferentemente. Já caminha na direção da certeza. Já para 

ela propende, apoiado nas regras de experiência comum ou de experiência técnica. 

Da mesma forma considerou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quando 

definiu que "a expressão "fundado receio" significa o receio baseado em fatos positivos, que 

possam inspirar, em qualquer pessoa sensata, medo de ser prejudicada. É certo que a 

demonstração do receio não é exigida somente no sentido subjetivo, com relação à opinião e 

pensar do litigante. O medo é fenômeno psíquico relativo que resulta de fatos e circunstâncias 

vários. 

Sempre que se verificar perigo iminente de dano por perecimento, desvio, destruição, 

deterioração, mutação ou prejuízo de bens (coisas) ou provas a ponto de prejudicar a provável 

manifestação no processo presente estará o periculum in mora. 
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O perigo de dano refere-se, portanto ao interesse processual em obter uma justa 

composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não se poderá ser 

alcançado caso se concretize o dano temido. 

Convém salientar que o periculum in mora não se refere especialmente a período 

temporal, embora com ele tenha ligação. Não é só o perigo de retardamento da prestação 

jurisdicional, até por que esta jamais poderá ser instantânea, frente à própria natureza da 

atuação jurisdicional que enseja tempo, (colheita de provas, contraditório, perícias, recursos, 

impugnações), mas sim o perigo de dano frente a uma situação periclitante que, em face de 

seu caráter, faz jus ao recebimento de tutela acautelatória para bem de evitar prejuízo grave ou 

de difícil reparação. 

O periculum in mora se liga à questão de perigo iminente; o requerente encontra-se 

frente a circunstância tal que, pelo simples fato de esperar o procedimento normal da 

jurisdição, o processo principal já não terá mais o resultado útil desejado, sofrendo a parte 

com lesão grave, muitas vezes de difícil ou até mesmo impossível reparação. Isso exatamente 

o que se busca no Executivo Fiscal. 
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5. ASPECTOS GERAIS DA PENHORA. 

 

 

5.1. Conceito de Penhora e Aplicação Legislativa: LEF X CPC. 

 

O Executivo Fiscal, como ação apropriada à cobrança da Dívida Ativa dos entes 

públicos
145

, busca, caso não haja o efetivo pagamento em 05 (cinco) dias, a expropriação de 

bens do contribuinte inadimplente para satisfação do crédito tributário. 

Nesse contexto, a Penhora representa o mecanismo adequado ao alcance do 

pagamento da dívida tributária, caracterizado por seus procedimentos obrigatórios e 

específicos que discutiremos a partir de agora.  

No primeiro momento, a Penhora funciona como instrumento de apreensão judicial 

garantidora da execução fiscal, passando pela venda até o pagamento do crédito tributário. 

A Penhora é um ato de afetação no processo executivo, como sabiamente destaca o 

ilustre autor José Alberto dos Reis
146

: ―A penhora é uma providência de afetação, a venda 

uma providencia de expropriação, o pagamento uma providência de satisfação‖. 

Afetar significa destinar algo que está fora do mundo jurídico para que fique apto a 

produzir os efeitos esperados. Veja que a penhora tem exatamente essa função de transformar 

o bem ou direito disponibilizado para que esse ao final satisfaça o crédito tributário. 

Apesar de a afetação ser um instituto típico do Direito Administrativo trabalhado no 

capítulo de bens público, entendemos ser útil nesse momento, como ato pelo qual se consagra 

um bem à produção efetiva de utilidade (destinação) pública. No caso tributário, a afetação 

consagra ao final o cumprimento do dever jurídico de pagamento do crédito e esse bem, pode 

ser dinheiro, imóveis, móveis e direitos em geral. 

A afetação pode ser expressa ou tácita. A afetação expressa é a que resulta de ato 

administrativo ou lei contendo a manifestação de vontade da Administração. A afetação 

tácita advém da atuação direta da Administração ou de fato da natureza. Pela afetação 

incorpora-se um bem, móvel ou imóvel, ao uso e gozo da comunidade. Ela possibilita que o 

bem passe da categoria de bem de domínio privado do Estado para bem de domínio público, 

ou seja, bens dominicais passam a ser de uso comum do povo ou de uso especial. Adverte a 
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 Entes públicos aqui compreendidos a União, os Estados e o Distrito Federal (forma híbrida) e os Municípios. 
146

 REIS, José Alberto dos. Processo de Execução. Coimbra Editora, 1982, v.2, p. 91. 
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ilustre autora Maria Sylvia Di Pietro
147

 (2010, p. 677), no entanto, que esta é classe lícita de 

afetação, pois alcança bens já integrados ao patrimônio público.  

A afetação como Penhora é expressa e o despacho do Juiz, determinando sua 

realização constituem o ato de vontade do julgador, e mais ainda, norma individual e concreta 

com força efetiva à expropriação. 

Por essa razão o i. Ministro Luiz Fux
148

 a denomina uma ―execução por 

expropriação‖. É certo que nessa passagem o autor se refere as execução por quantia certa, 

mas, cumpre destacar a similaridade dessa com a execução fiscal que ora nos interessa. 

A Penhora afeta os bens necessários
149

 destinados à satisfação do crédito tributário. 

São necessários, pois, sabemos que para o pagamento de dívida todo o patrimônio do devedor 

responde pelo crédito inadimplido
150

, exceto o rol taxativo de bens impenhoráveis.  

A Penhora como assevera PONTES DE MIRANDA
151

 ―não é penhor, nem arresto, 

nem uma das medidas cautelares. O que nela há é a expropriação da eficácia do poder de 

dispor que não há no arresto‖. 

Nesse ponto, podemos tecer a primeira comparação entre a Penhora e outros 

institutos que, aparentemente, tem certa similaridade, como por exemplo, o penhor. 

A Penhora como afetação aproxima-se do direito real do penhor que também 

representa garantia do crédito, mas, apenas sobre bens móveis. A grande diferença gira em 

torno do fato de que o penhor garante um crédito e a penhora, além de afetar tanto bem móvel 

como imóvel, figura como ato processual necessário ao processo de Execução, no nosso caso 

Fiscal. 

Verificamos que a Penhora tem implicações de direito material e principalmente de 

cunho processual já que compõe o procedimento na Execução Fiscal.  

A força processual da Penhora faz com que, qualquer ato tendente a desvirtuar o 

destino dos bens penhorados se torne ineficaz em relação à Execução Fiscal. Trata-se do 

reconhecimento de Fraude à Execução tornando todos aqueles atos absolutamente nulos de 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. 
148

 FUX, Luiz, Curso de Direito Processual Civil, 3ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2005, página 1.400. 
149

 Ob.cit.pág.1401: A alusão à Penhora de ―bens necessários‖ visa a explicitar o princípio da utilidade da 

execução, no sentido de que ―a mesma não deve nem ser inútil nem excessiva‖. 
150

 De acordo com o princípio segundo o qual o património do devedor é a garantia geral do credor, pelo 

cumprimento de uma obrigação respondem em regra, todos os bens do devedor, presentes e futuros, susceptíveis 

de penhora, salvo as restrições estabelecidas em lei. (art. 591 CPC). 
151

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo X, 2 Ed., 

Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002, pág. 193 
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pleno direito. Veja que o STJ já se posicionou a esse respeito, entendendo que, haverá Fraude 

à Execução desde que haja Registro dessa Penhora e prova da má-fé do terceiro adquirente
152

. 

 

EMENTA 

DIREITO TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO 

FISCAL. Não se aplica a Súm. n. 375/STJ em execução fiscal de crédito de 

natureza tributária. Dispõe a Súm. n. 375/STJ que ―o reconhecimento da 

fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da 

prova de má-fé do terceiro adquirente‖. O art. 185 do CTN, seja em sua 

redação original seja na redação dada pela LC n. 118/2005, presume a 

ocorrência de fraude à execução quando, no primeiro caso, a alienação se dá 

após a citação do devedor na execução fiscal e, no segundo caso (após a LC 

n. 118/2005), quando a alienação é posterior à inscrição do débito tributário 

em dívida ativa. Precedente citado: REsp 1.141.990-PR (Repetitivo), DJe 

19/11/2010. REsp 1.341.624-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado 

em 6/11/2012. (grifamos) 

 

Aparentemente, no caso da Penhora ―On Line‖, a Fraude à Execução se torna mais 

difícil, fato esse que corrobora com a idéia de ser essa modalidade a melhor forma de 

expropriação de bens, de garantia da Execução Fiscal e mais ainda de satisfação do crédito 

tributário pleiteado. 

Dizemos aparentemente, pois, houve casos de doação de valores entre pessoas da 

mesma família que foi desconstituída em face da Execução Fiscal pré-existente. Sobre isso 

discorreremos mais especificamente no Capítulo 5 momento em que daremos maior extensão 

às questões relativas à Penhora ―On Line‖. 

Importante considerar que, para evitar a fraude, o art. 615-A do Código de Processo 

Civil
153

 passou a conferir ao credor a faculdade de, no ato da distribuição da execução, obter 

certidão comprobatória do ajuizamento para fins de averbação no registro de imóveis, registro 

de veículos ou de outros bens sujeitos à constrição judicial. 
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 O Tema já está Sumulado: STJ Súmula nº 375 - 18/03/2009 - DJe 30/03/2009 - Reconhecimento da Fraude à 

Execução - Registro da Penhora - Prova de Má-Fé do Terceiro Adquirente. 
153

 CPC - Art. 615-A. O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento 

da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. (Acrescentado pela L-011.382-

2006) 

§ 1º O exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização. 

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento 

das averbações de que trata este artigo relativo àqueles que não tenham sido penhorados. 

§ 3º Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593). 

obs.dji.grau.1: Art. 593, Responsabilidade Patrimonial - CPC 

§ 4º O exequente que promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, nos termos do § 

2º do art. 18 desta Lei, processando-se o incidente em autos apartados. 

obs.dji.grau.1: Art. 18, § 2º, Responsabilidade das Partes por Dano Processual - CPC 

§ 5º Os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste artigo. 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1341624
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Nos termos do § 3º, do art. 615-A, CPC, presume-se fraudulenta a alienação ou 

oneração de bens efetuadas após a averbação. Como consequência ter-se-á ineficácia do 

negócio jurídico fraudulento. 

Quanto à aplicação deste dispositivo à execução dos créditos tributários, não parece 

haver proveito ao exequente. É que o art. 185, caput, do Código Tributário Nacional
154

, 

considera fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito 

passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito. 

Registre-se que a redação do referido artigo foi determinada pela Lei Complementar nº 

118/05 que fez suprimir a expressão "em execução". Com a nova redação passou a não mais 

existir possibilidade de discussão já que bastaria a inscrição do crédito em dívida ativa. 

Desse modo, a presunção de fraude contra o crédito tributário se dá desde o momento 

em que ele foi inscrito em dívida ativa. Assim, a guarida dada pelo CTN é mais ampla que a 

do Código de Processo Civil, vez que alcança momento anterior ao próprio ajuizamento. 

Outra diferença importante a considerar versa sobre o Arresto. Resta claro, como 

discorremos no Capítulo 3 que, a Execução Fiscal, intrinsecamente, não se presta ao 

contraditório, pois, determina apenas que o executado pague em 05 (cinco) dias, sob pena de 

penhora de seus bens ou direitos. 

Nesse contexto, nos parece que para o ato de citação torna-se muito mais importante 

encontrar bens sujeitos à expropriação do que efetivamente a própria pessoa do devedor, 

muito embora a LEF determine a possibilidade inicial do executado indicar à Penhora os bens 

ou direitos que possam satisfazer o crédito tributário. 

Portanto, caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, após diligência 

devidamente certificada, mas encontrar bens penhoráveis deve arrestá-los, garantindo assim, a 

utilidade da execução. O Arresto não tem força de Penhora, e sim, de pré-penhora. 

Prosseguindo com a análise sobre a aplicação da legislação, novamente, seguindo a 

orientação sobre as antinomias tratada pelo i. jurista Riccardo GUASTINI utilizadas no 

Capítulo anterior, cumpre-nos destacar algumas contradições no que toca à nova disciplina da 

Penhora do CPC. 

Houve alteração do art. 652 do CPC, alargando-se de 24h (vinte quatro horas) para 

03 (três) dias, após a citação, o prazo para pagamento da dívida. Nos executivos fiscais, por 
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 CTN - Art. 185 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por 

sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida 

ativa. (Alterado pela LC-000.118-2005)  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens 

ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Alterado pela LC-000.118-2005) 
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haver disposição expressa da LEF, permanece o prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto 

em seu art. 8º. 

Verificamos ainda que, o art. 652 traz em seu § 2º a faculdade de o credor, já na 

inicial, indicar bens a serem penhorados. Cuida-se, na verdade, de procedimento que já era 

previsto nas execuções fiscais movidas pela União e suas autarquias conforme o art. 53, da 

Lei nº 8.212/91
155

. A norma especial revela-se mais vantajosa ao Fisco, uma vez que permite 

que a penhora se dê antes do prazo de cinco dias, ou seja, de modo concomitante com a 

citação do executado. No entanto, o art. 652, § 2º
156

, é perfeitamente aplicável às execuções 

fiscais movidas pelas fazendas municipais e estaduais. 

Também há que se referir à possibilidade de bloqueio eletrônico de numerários 

depositados ou aplicados em instituições financeiras, a fim de se possibilitar a penhora, com 

previsão no novo art. 655-A, do CPC. Sistemática semelhante já se encontrava prevista no art. 

185-A do Código Tributário Nacional – CTN, com redação determinada pela Lei 

Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, para as execuções de créditos tributários. É 

importante frisar que a previsão do bloqueio eletrônico no CPC reforça o caráter de não 

excepcionalidade da medida. Pretendemos tratar sobre essa condição no Capítulo 5. 

Deverá também ser aplicado à LEF, por ausência de regra específica, o dispositivo 

previsto no art. 652, § 4º
157

, do CPC, referente à comunicação dos atos da penhora. Assim, 

também na execução fiscal a intimação da penhora poderá ser feita na pessoa do advogado. 

Já no que toca ao disposto no § 5º do mesmo artigo, onde se estabelece que se não 

localizado o devedor para a intimação da penhora, o oficial de justiça detalhará as diligências 

empreendidas, podendo o juiz dispensar a intimação ou determinar novas diligências, sua 

aplicação às execuções fiscais sofre limitações. Como se verá mais adiante, pela sistemática 

adotada pela LEF é da intimação da penhora que começa a fluir o prazo para embargos à 

execução, ao contrário do que ocorre nas execuções reguladas pelo CPC, que passaram a ter 

como termo inicial a citação. 

Assim, nas execuções fiscais a intimação da penhora, mesmo que por edital ou por 

meio de advogado constituído nos autos, é ato indispensável para possibilitar o contraditório, 

pelos embargos. Portanto, a dispensa da intimação da penhora é incompatível com o 

subsistema adotado pela LEF, restando ao juiz, tão-somente, determinar novas diligências. 
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 Lei 8.212/91 - Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, 

será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação 

inicial do devedor. § 1º Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. 
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 § 2º - O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655) 
157

 § 4º A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente. 
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5.2. Natureza Jurídica.
158

 

 

Atrelamos a Penhora à expropriação de bens e direitos, sem tecermos 

esclarecimentos sobre qual o sentido adotado no presente trabalho a esse instituto do direito. 

Como não houve o pagamento, a Penhora representa o ato mais adequado ao 

cumprimento forçado do crédito tributário, sendo em alguns momentos, compreendida como 

o procedimento tendente à expropriação de bens ou direitos, em outros, o efetivo ato de 

expropriação de bens ou direitos, para então, ao final reverter o bem ou direito ao 

cumprimento do crédito tributário. 

A penhora tem a função de individualizar o bem, ou os bens e direitos, sobre os quais 

a satisfação da dívida recairá, caso o devedor não cumpra a respectiva obrigação. 

Segundo Humberto Theodoro Júnior
159

, existe na doutrina três correntes principais 

que procuram definir a natureza jurídica da penhora, são elas: 

 

a) considera Penhora como medida cautelar; 

b) atribui unicamente a Penhora a natureza de ato executivo; e, 

c) em posição intermediária, trata a Penhora como ato executivo que tem também 

efeitos conservativos. 

 

Após analisar as três correntes, Theodoro Júnior conclui que predomina no 

entendimento da doutrina a segunda opção, que atribui à penhora natureza jurídica de ato 

executivo. Isto porque, sua principal finalidade é a individuação e preservação dos bens ou 

direitos a serem submetidos ao processo de execução. Nesse sentido estão os autores, Vicente 

Greco Filho, Pontes de Miranda, dentre outros. 

Para melhor sustentar tal entendimento, vale transcrever os argumentos de Moacyr Amaral 

Santos
160

, quais sejam:  

 

[...] "é ato de execução, ato executório, pois produz modificação jurídica na 

condição dos bens sobre os quais incide, e se destina aos fins da execução, 

qual o de preparar a desapropriação dos mesmos bens para pagamento do 

credor ou credores". 
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 A Natureza Jurídica de um instituto consiste em determinar sua essência, para então adaptá-la (classifica-la) 

dentro de a uma grande categoria jurídica. Assim, precisamos saber qual é o Gênero ao qual a Penhora pertence. 
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 Ob.cit. pag. 255. 
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 Ob.cit., pág. 292. 
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Para melhor entendimento dessa afirmação, destacamos abaixo os seguintes artigos 

da LEF:  

 

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento 

oficial de crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 

Pública. 

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à 

penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. 

§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da 

penhora dos bens do executado ou de terceiros. 

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança 

bancária, produz os mesmos efeitos da penhora. 

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a 

responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. 

§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, 

e garantir a execução do saldo devedor. (grifamos) 

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. (grifamos) 

 

Destacamos esses 02 (dois) importantes artigos da LEF que tratam da Penhora no 

caso da Execução Fiscal e grifamos algumas passagens para justificar a nossa opção em 

relação à Natureza Jurídica da Penhora. 

A primeira justificativa que corrobora com o fato de ser a Penhora ato executório, 

encontra-se na própria expressão literal dos artigos acima citados em relação a sua existência, 

única e exclusivamente, no seio da própria Execução Fiscal. 

Admitir que a Penhora pudesse ser exercitada fora dos limites executório significa, 

para nós, criar um mecanismo de expropriação extrajudicial muito temerário à realidade desse 

instituto. Sobre isso, podemos destacar um Anteprojeto de Lei ainda em discussão sobre a 

possibilidade de Execução Administrativa
161

, sendo que, mesmo com o ingresso dessa nova 

disposição normativa, a natureza de ato executório não fugiria do contexto da Penhora.    

                                                 
161

 Notícias do STJ – Consultor Jurídico de 08/07/2012: Os ministros do Superior Tribunal de Justiça 

responsáveis pelo julgamento dos processos sobre Direito Público apostam que vai naufragar uma proposta que 

prevê a retirada do Judiciário de boa parte do trabalho de cobrança de dívidas tributárias e não tributárias. Em 

entrevistas concedidas para o Anuário da Justiça Brasil 2012, os ministros da 1ª Seção do STJ afirmaram que as 

cobranças dependem da mediação do Judiciário para ter sucesso.  O Projeto de Lei 5.080/2009, que tramita no 

Congresso desde 2009, tem o objetivo de permitir que procuradores das fazendas nacional e estadual penhorem 

bens antes do ajuizamento das execuções fiscais. Outro projeto, o PL 5.081/2009, regulamenta o oferecimento de 
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A segunda justificativa implica no reconhecimento do conceito de Penhora em 

sentido amplo, ou seja, a delimitação de todo o procedimento que leva à satisfação do crédito 

tributário. 

Assim, a tal afetação utilizada para conceituar a Penhora deve estar revestida de ato 

inicial que determina a expropriação de bens e direitos acrescidos de procedimentos 

intermediários, que pode ser o leilão no caso de bens imóveis, ou a transferência de valores a 

conta específica do Tesouro Nacional no caso da Penhora ―On Line‖, ou ainda, a apresentação 

do documento efetivo que representa a Fiança Bancária, avalizada por instituição financeira 

reconhecida pelo Banco Central do Brasil, e por fim, a conversão disso tudo aos cofres 

públicos que pode ser representado em espécie ou por meio de alienação, adjudicação ou 

usufruto. Sobre esses efeitos da Penhora falaremos nos próximos itens.  

Por fim, justifica-se a natureza jurídica de ato executório, pela própria negativa em 

relação às medidas cautelares e seus condicionantes, pois, como dito anteriormente não há 

como admitir que a Penhora seja submetida ao que chamamos de acautelamento duplo
162

, 

qual seja: (i) da própria ação cautelar, uma vez que a liminar vem a garantir que ela tenha o 

resultado útil desejado; e, (ii) da lide principal, no caso do Executivo Fiscal, já que a liminar 

efetivando a prestação estará indiretamente contribuindo para o acautelamento deste. 

A Penhora subsiste independentemente dessas condições e se infere, única e 

exclusivamente, em garantir a utilidade da Execução Fiscal. 

 

 

5.3. Objeto e Procedimentos Gerais. 

 

O objeto da penhora, como define o ilustre Min. FUX
163

 ―é todo bem ou direito 

avaliável economicamente e passível de alienação‖. 

Sobre esse diapasão a LEF indica quais bens ou direitos serão passíveis de penhora, 

assim como, qual a ordem ideal determinante desse ato, como prescreve o artigo 11⁰, abaixo 

transcrito: 

 

                                                                                                                                                         
bens em garantia pelos contribuintes devedores enquanto a cobrança ainda estiver na esfera administrativa. A 

chamada execução fiscal administrativa se justifica pela morosidade do processo de execução fiscal no Brasil. 

―Dados obtidos junto aos Tribunais de Justiça informam que menos de 20% dos novos processos de execução 

fiscal distribuídos em cada ano tem a correspondente conclusão nos processos judiciais em curso, o que produz 

um crescimento geométrico do estoque‖, diz o PL 5080/2009. 
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 ROSA, Íris, Tutelas de Urgência em Matéria Tributária, pág. 282. 
163

 Ob. Cit., pág. 1.405. 
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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. 

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento 

comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em 

construção. 

 

Podemos também destacar a ordem de bens determinada pelo artigo 655 do CPC, 

que no nosso entender não implica quaisquer antinomias, visto que, a utilidade que se busca 

na Ação de Execução Fiscal admite de forma bem clara a indicação de quaisquer bens 

necessários ao cumprimento do crédito tributário em questão, mesmo que não estejam no rol 

do artigo 11 da LEF. 

Lembre-se que quaisquer bens necessários, passíveis de penhora, dão sentido ao 

princípio da utilidade da execução. 

Assim, prescreve o Art. 655 alterado pela Lei n⁰ 1.382/2006: - A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: 

 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;  

II - veículos de via terrestre; 

III - bens móveis em geral; 

IV - bens imóveis; 

V - navios e aeronaves; 

VI - ações e quotas de sociedades empresárias;  

VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 

VIII - pedras e metais preciosos;  

IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com 

cotação em mercado; 

X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 

XI - outros direitos. 

§ 1º - Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora. 
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§ 2º - Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge 

do executado. 

 

Conforme Tabela comparativa abaixo nos parece que os dispositivos de lei não se 

excluem mutuamente dando idênticas possibilidades apenas com graus de preferência 

distintos, e mais, completam-se harmoniosamente com novas perspectivas de Penhora: 

  

 

LEF – ARTIGO 11 CPC – ARTIGO 655 

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. 

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá 

recair sobre estabelecimento comercial, 

industrial ou agrícola, bem como em 

plantações ou edifícios em construção. 

 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira;  

II - veículos de via terrestre; 

III - bens móveis em geral; 

IV - bens imóveis; 

V - navios e aeronaves; 

VI - ações e quotas de sociedades 

empresárias;  

VII - percentual do faturamento de empresa 

devedora; 

VIII - pedras e metais preciosos;  

IX - títulos da dívida pública da União, 

Estados e Distrito Federal com cotação em 

mercado; 

X - títulos e valores mobiliários com cotação 

em mercado; 

XI - outros direitos. 

 

 

No contexto sistêmico dos enunciados prescritivos acima citados, podemos 

identificar que o objeto da penhora recair, eminentemente, sobre bens imóveis ou móveis e 

sobre direitos e que esses objetos podem se estender ainda a seus acessórios, frutos, produtos 

e benfeitorias ou acessões. 

A tripartição legal corresponde, grosso modo, a uma distinção entre a penhora que é 

acompanhada da apreensão do bem e a penhora que recai sobre direitos que não implicam 

essa apreensão. 

Assim, podemos determinar que todos os objetos da Penhora reconhecidos em nosso 

Ordenamento Jurídico estão enquadrados, nos seguintes formatos: 

 

1) Bens imóveis: São coisas imóveis, entre outras, os prédios rústicos e urbanos e 

as respectivas partes integrantes, bem como os direitos inerentes àqueles prédios. 
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Desde que não sejam expressamente excluídas e nenhum privilégio exista sobre elas, 

a penhora de um prédio abrange as respectivas partes integrantes, ou seja, as coisas móveis 

ligadas materialmente a ele com caráter de permanência. 

O mesmo não pode ser dito das coisas acessórias do imóvel penhorado, porque, salvo 

declaração em contrário, os negócios jurídicos que tem por objeto a coisa principal não 

abrangem as coisas acessórias. 

Desde que não sejam expressamente excluídos e não exista sobre eles qualquer 

garantia, vale, quanto à extensão da penhora, o mesmo regime para os frutos do prédio. 

2) Bens móveis: As coisas móveis delimitam-se pela negativa perante os imóveis. 

A penhora incide sobre a coisa móvel considerada na sua função ou utilidade económica 

típica. A Penhora do bem móvel faz-se pela apreensão e depósito do bem. 

3) Direitos: A penhora de direitos abrange igualmente, em regra os respectivos 

frutos civis
164

. A Penhora ―On Line‖, por exemplo, trata-se de penhora sobre direitos de 

crédito que se aperfeiçoa com a intimação para que o credor do executado, no caso a 

instituição bancária, pague à disposição do juízo da execução.  

 

Quando a penhora tenha recaído sobre um imóvel divisível e o seu valor exceda 

manifestamente o da dívida exequenda e dos créditos reclamados pelos credores com garantia 

real sobre o prédio, o executado pode requerer autorização para proceder ao seu 

fraccionamento se a autorização for concedida, a penhora mantém-se sobre todo o prédio, 

excepto se, a requerimento do executado e depois de ouvido, o exequente e os credores 

reclamantes, o juiz autorizar o levantamento da penhora sobre algum dos imóveis resultantes 

da divisão, com fundamento na manifesta suficiência do valor dos restantes para a satisfação 

dos créditos (REDUÇÃO DA PENHORA). 

A convolação da penhora verifica-se quando ela incide sobre um objeto que substitui 

o seu objeto inicial. Assim, se a coisa penhorada se perder, for expropriada ou sofrer 

diminuição do valor e houver lugar a indenização de terceiro, a exequente conserva sobre os 

créditos respectivos ou as quantias pagas a título de indenização o direito que tinha sobre a 

coisa. A penhora convola-se numa penhora sobre esses créditos ou sobre aquelas garantias. 
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 Segundo a Enciclopédia Livre (Wikipédia) entende-se por frutos civis aqueles que se obtém da coisa em troca 

do proveito que outro faça dela: o dinheiro a que o proprietário faz jus, em consequência da cessão da coisa a 

outro, para que este desfrute dela. Os frutos civis provêm de uma relação jurídica (ex: arrendamento). São, 

enfim, os rendimentos produzidos pela utilização econômica da coisa principal, decorrentes da concessão do uso 

e gozo da coisa (ex: juros, pensões, foros, aluguéis, prestações periódicas, em dinheiro, decorrentes da concessão 

do uso e gozo do bem). 
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A penhora também convola o móvel sobre o qual incidia e que foi antecipadamente 

vendido: a penhora transfere-se para o quantitativo obtido com essa venda. 

A ―ordem de preferência‖ destacada em ambos os artigo mencionados, não revela a 

essência dos objetivos finais da Penhora, qual seja, a satisfação do crédito tributário e muito 

menos a utilidade da execução fiscal. 

Posicionamo-nos contrários a essa ordem preferencial já que, em muitos casos, 

apesar de não possuir numerário satisfativo, pode o devedor nomear bem de maior facilidade 

à ulterior alienação.     

Ainda quanto aos objetos da Penhora, cumpre-nos destacar alguns exemplos na 

Jurisprudência que confirmam a tripartição acima utilizada, apesar de criarem certa dúvida em 

relação a essa divisão, senão vejamos: 

Penhora sobre o Faturamento das empresas – Penhora de Direitos. 

 

EMENTA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE O 

FATURAMENTO DA EMPRESA. É possível, em caráter excepcional, que 

a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual 

fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Não há 

violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 

620 do CPC. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.320.996-RS, DJ 

11/9/2012, e AgRg no Ag 1.359.497-RS, DJ 24/3/2011. (AgRg no AREsp 

242.970-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012).  

 

Verificamos que os proventos e rendimentos advindos do exercício comercial ou 

profissional das pessoas jurídicas são passíveis de penhora, desde que, observadas as devidas 

condições a sua efetiva realização. 

Seria descriterioso e altamente prejudicial ao bem estar das atividades empresariais 

em geral, a penhora sobre o faturamento das empresas
165

 admitindo-se percentuais que 

inviabilizassem seu prosseguimento. 

Outro ponto a ser considerado, refere-se ao procedimento necessário à realização 

desse tipo de penhora, qual seja, controle contábil feito pelo próprio devedor, ou por quem o 

Juízo indicar, a ser demonstrado regularmente e mensalmente nos autos da Execução Fiscal, 

com o consequente depósito daquela porcentagem determinada pela Penhora. 
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 Vale mencionar o julgamento do REsp 249.353/PR, de relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros, 

DJU 9/4/01, no qual ficou consignado que "a penhora sobre percentual do movimento de caixa da empresa-

executada configura penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, hipótese só admitida 

excepcionalmente (§ 1º do art. 11 da lei 6.830/80), ou seja, após ter sido infrutífera a tentativa de constrição 

sobre os outros bens arrolados nos incisos do art. 11 da lei de execução fiscal". 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp%20242970
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp%20242970
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Até que ponto, o caráter coercitivo dessa indicação pode contar com a extrema boa-

fé do devedor, e, em sentido contrário, sendo um terceiro responsável por essas informações e 

apurações, como se daria economicamente? 

Identificamos também que, o próprio STJ reconhece a possibilidade de redução do 

percentual arbitrado, desde que, seja demonstrada contabilmente a inviabilidade do 

desenvolvimento empresarial, conforme segue:  

 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 

REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui o entendimento de que é possível a 

penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, 

desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade 

empresarial, sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 

620 do CPC. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o imóvel 

que garantia a Execução Fiscal fora arrematado para satisfação de créditos 

trabalhistas e não ficou comprovado que a penhora sobre 5%do faturamento 

mensal da empresa inviabiliza a atividade empresarial. Desse modo, a 

penhora sobre faturamento é legal, principalmente quando a executada não 

nomeia outros bens em substituição à penhora de seu faturamento. 3. 

Reduzir o percentual arbitrado no acórdão recorrido exige, em regra, 

reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 225612 MG 

2012/0185314-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 06/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 09/11/2012). 

 

Nesse julgado estamos diante de importante preocupação externada pelo Tribunal 

Superior no que envolve a efetividade de uma das espécies de penhora em detrimento da 

atividade empresarial. 

A menor onerosidade do devedor como veremos no Capítulo 5, não se mostra um 

instrumento capaz de conferir carta de anistia aos devedores, e sim, uma grande balizador que 

atrai o equilíbrio sadio das relações jurídicas tributárias inadimplidas. 

Penhora de Precatórios – Penhora sobre Direitos: 

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 

DE PRECATÓRIO. AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Nos termos da 

jurisprudência pacífica desta Corte, o regime aplicável à penhora de 

precatório é o da penhora de crédito, inclusive para efeitos de ordem de 

nomeação a que se referem os arts. 655 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/80.2. 

Penhorado o crédito, cabe ao exequente optar pela sub-rogação ou pela 

alienação judicial do direito penhorado, conforme estabelece o§ 1º do art. 

673 do CPC. Optando a Fazenda Pública pela alienação em hasta pública, a 
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avaliação do bem é obrigatória. Precedentes. Agravo regimental improvido. 

(STJ - REsp: 1302228 BA 2012/0004622-6, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2012, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2012) 

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PRECATÓRIO 

JUDICIAL. RECUSA JUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. A Primeira Seção 

firmou o entendimento de que, não se equiparando o precatório a dinheiro ou 

fiança bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda Pública recusar a 

substituição por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos 

arts. 11 e 15 da LEF (REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 

31.8.2009 -representativo de controvérsia). Inteligência da Súmula 406/STJ, 

que preceitua que a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem 

penhorado por precatório. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no 

REsp: 1278049 SP 2011/0135686-7, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 03/11/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 11/11/2011) 

 

A Penhora de Precatórios nem sempre é aceita pelas Procuradorias em geral, 

principalmente quando ela figura em substituição, mas devemos destacar também que, em 

razão da temeridade
166

 que o manuseio desse instrumento causa para satisfação do crédito. 

No mesmo sentido, encontram-se aqueles bens indicados e que têm como bem 

ressalta o julgado do STJ abaixo ―baixa liquidez‖: 

 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. DEBÊNTURES. 

ELETROBRAS. PENHORA. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO 

VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. - "Admite-se nomeação à penhora 

de debêntures emitidas pela Eletrobrás, contudo, a sua recusa pela Fazenda 

Pública ou pelo magistrado é possível, em decorrência da sua baixa liquidez 

e por afronta à ordem legal disposta no art. 11 da LEF. Precedentes. Agravo 

regimental improvido" (AgRg no REsp 1.199.413/MG, Relator Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2010). Incide, pois, o verbete 

n. 83 da Súmula do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 

1338231 RS 2010/0148231-5, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 

Data de Julgamento: 01/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 05/04/2011). 

 

Esses valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo que 

asseguram a seus detentores (debenturistas) direito de crédito contra a companhia emissora 

dependem da liquidez dessas companhias, o que pelo relato no caso concreto não se tipifica. 

Nos últimos tempos o tipo de ―Penhora no Rosto de Autos‖ tem sido bem exercitada.  
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 Estamos nos referindo ao comércio desenfreado e banalizado de Precatórios verificado na década de 90 e que 

até os dias de hoje causam verdadeira ―má impressão‖ quando utilizados como garantia das Execuções Fiscais.  
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Quando um direito estiver sendo pleiteado em juízo, averba-se no ―rosto desses autos 

a Penhora‖ que recai nele e na ação que lhe corresponder, com o fito de se efetivar nos bens 

que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor.  

Nesse caso, o devedor na Execução Fiscal figura também como credor em qualquer 

outra ação que tenha bens ou direitos a levantar. Como caracterizado pelo julgamento abaixo 

colacionado: 

 

EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. 

INCLUSÃO DE ESPOLIO DO SOCIO DO POLO PASSIVO. PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTARIO. POSSIBILIDADE. 

1. Uma vez citado o inventariante e incluído o espólio no polo passivo da 

execução fiscal, nada impede a penhora no rosto dos autos de inventário dos 

bens do espólio do executado. 

2. Assim, é possível a penhora no rosto dos autos de inventário, desde que 

após a inclusão e citação do espólio no pólo passivo da execução fiscal, o 

que é o caso dos autos. 

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 

(TRF 3ª Região - Processo: AI 4994 SP 0004994-95.2013.4.03.0000 – 

Relator (a): DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI - 

Julgamento: 25/06/2013 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA). 

 

 

Dentro dessa mesma possibilidade de Penhora no rosto de autos, verificamos sua 

ocorrência nos processos falimentares, como se destaca na Ementa abaixo:  

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 44 DO 

TFR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MULTA FISCAL COM 

EFEITO DE PENA ADMINISTRATIVA. NÃO INCLUSÃO AO 

CRÉDITO HABILITADO EM FALÊNCIA. SÚMULAS 192 E 565 DO 

STF. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

LEGITIMIDADE. PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. EXISTÊNCIA. 

EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO POR OFÍCIO. CIÊNCIA. 

POSSIBILIDADE. 

"Não há falar em habilitação dos créditos da Fazenda Pública. Consoante 

SÚMULA n.º 44/TFR, proposta a EF depois de decretada a falência, a 

penhora se efetivará no rosto dos autos do processo falimentar." (AC 

0027845-41.2010.4.01.9199/RO, Rel. Desembargador Federal Luciano 

Tolentino Amaral, 7ª Turma, e-DJF1 de 02/07/2010, p.219). 2. O STF 

consolidou o entendimento, na Súmula 192, de que não se inclui no crédito 

habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa; e na 

Súmula 565, assentou que a multa fiscal moratória constitui pena 

administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. 3. "A 

Certidão de Dívida Ativa - CDA tem presunção de legitimidade, pois 

satisfaz os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução 

Fiscal). Cumpre ao devedor a prova da nulidade da CDA." (AC 0008065-
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79.2006.4.01.3307 / BA, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo 

Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.519 de 16/09/2011). 4. Não há que se falar 

em cerceamento de defesa, tendo em vista que, às fls. 173, a Fazenda 

Nacional declarou a existência de ofício para sua intimação e de sua ciência 

do mesmo. 5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. 

(TRF 1ª Região - Processo: AC 4155 MG 2005.01.99.004155-6 – Relator 

(a): JUIZ FEDERAL CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS - 

Julgamento: 05/02/2013 - Órgão Julgador: 7ª TURMA SUPLEMENTAR - 

Publicação: e-DJF1 p.992 de 08/03/2013). 

 

Devemos considerar nessa situação a aplicação do artigo 29 da LEF: 

 

―Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é 

sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, 

liquidação, inventário ou arrolamento. (...)‖. 

 

Nesse diapasão, haverá concurso apenas entre os próprios entes
167

 e não em relação 

aos demais credores, e, a data da distribuição da Execução Fiscal será delimitador a autorizar 

ou não a Penhora nesses moldes. 

Quanto ao procedimento, a penhora pode efetivar-se, inicialmente, por nomeação do 

devedor que se aceito pelo credor será reduzido a TERMO NOS AUTOS, ou não ocorrendo 

essa livre nomeação, por indicação do credor mediante a lavratura do AUTO DE PENHORA 

E DEPÓSITO DOS BENS. 

A oportunidade de nomear bens à Penhora por parte do devedor revela-se 

efetivamente produtiva em relação ao cumprimento do crédito tributário, visto que, o devedor 

tem pleno conhecimento de seu suporte patrimonial, assim como, pode indicar bens ou 

direitos passíveis de rápida realização, cabendo nesse contexto, inclusive a possibilidade de 

apresentar avaliação idônea que se anuída pelo credor vai com certeza dar maior facilidade à 

ulterior alienação. 

Em contraponto, tem-se a indicação do credor
168

, que se opera nas seguintes 

hipóteses
169

: 1. Quando, avançados os 05 (cinco) dias para pagamento o devedor não nomeia 

                                                 
167

 Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na 

seguinte ordem: 

I - União e suas autarquias; 

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata; 

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. 
168

 Pode também ser denominada ―nomeação por coerção‖ já que o devedor não participa da sua escolha, razão 

pela qual representa uma imposição coercitiva. 
169

 ―Art. 656: A parte poderá requerer a substituição da penhora: 

I - se não obedecer à ordem legal; 

II - se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; 

III - se, havendo bens no foro da execução, outros houverem sido penhorados; 

IV - se, havendo bens livres, a penhora houver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; 
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os bens ou direitos passiveis de Penhora: 2. Quando o devedor não segue a ordem legal; 3. 

Nomeação não versa sobre os bens afetados em lei para pagamento; 4. Tendo bens, no foro da 

execução, livres e desembaraçados, nomeia outros que não o seja; 5. Indica bens insuficientes 

para garantia da execução; 6. Nomeia bens com baixa liquidez; 7. Não apresenta o valor dos 

bens; 8. Omitir quaisquer informações ou providências atinentes aos bens indicados, como 

por exemplo, apresentar Certidão Atualizada do Imóvel ou pormenorizar os bens móveis e seu 

estado. 

Reiteramos nosso posicionamento contrário à questão da ordem legal a ser seguida, 

pois, temos acompanhado situações em que bens de menor preferência ou que sequer estão 

enumeradas na LEF tem se demonstrado absolutamente útil às reais motivações da execução. 

Entendemos que nesse momento processual o entrelace dos enunciados tanto da LEF 

quanto do CPC são de extrema importância para a realização dos fins almejados da Execução 

Fiscal. 

 

 

5.3.1. Substituição da penhora. 

 

Seguindo o raciocínio de que, para nomeação/indicação de bens e direitos concorrem 

todos os bens necessários, destacamos o seguro garantia
170

 como interessante hipótese de 

Penhora que, sequer encontra-se no rol daquelas previstas no artigo 11 da LEF, mas que já 

consta destacado no CPC conforme artigo 656, como possibilidade em substituição, abaixo 

transcrito: 

 

―Art. 656:  A parte poderá requerer a substituição da penhora: 

(...) 

§ 2o  A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia 

judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% 

(trinta por cento)‖. 

                                                                                                                                                         
V - se incidir sobre bens de baixa liquidez; 

VI - se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou 

VII - se o devedor não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações a que se referem os incisos I a 

IV do parágrafo único do art. 668 desta Lei. 

§ 1o É dever do executado (art. 600), no prazo fixado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à 

execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora (art. 14, parágrafo único). 

§ 2o A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do 

débito constante da inicial, mais 30% (trinta por cento)‖. 
170

 A disciplina do seguro garantia partiu da Circular n. 232/2003 da SUSEP, porém, somente após o advento da 

Lei n 11.382/2006 passou a viger no ordenamento processual civil brasileiro, com a feição de um seguro-

garantia judicial. 
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A legislação autorizava uma única possibilidade de substituição da penhora, 

mediante requerimento do executado, por dinheiro tão-somente. De acordo com a nova 

redação, o executado, poderá requerer a substituição do bem penhorado por outro, desde que 

comprove que a substituição não trará prejuízo ao exequente e será menos onerosa para o 

executado. 

A LEF tem disciplina diversa e exaustiva acerca do tema, afastando, no nosso sentir 

aparentemente, a hipótese de aplicação subsidiária do CPC. Consta do seu art. 15, I e II
171

, a 

possibilidade de se deferir, em qualquer fase do processo, requerimento do executado de 

substituição da penhora por dinheiro ou fiança bancária. 

Ocorre que, analisando de forma sistêmica os dois enunciados prescritivos, 

verificamos que eles não se contrapõem e sim se completam. Em execução fiscal, deve-se 

admitir a substituição da penhora, a requerimento do executado, desde que haja anuência da 

Procuradoria respectiva. 

No que toca à substituição da penhora a pedido do Fisco, mesmo com o alargamento 

das hipóteses previstas no novo art. 656, do CPC, continua aplicável o disposto no inciso II, 

do art. 15, da LEF, que não exclui aquelas possibilidades. Assim, a Fazenda poderá requerer a 

substituição da penhora, independente da gradação legal. 

 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 

SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO REQUERIDOS PELO CREDOR. ART. 

15, II DA LEF C/C ART. 656, I, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O 

exequente tem direito ao reforço ou à substituição da penhora em qualquer 

fase do processo (art. 15, da LEF) para fazê-la obedecerá ordem legal 

estabelecida no art. 11, da LEF ou artigos 655 e 656do CPC, irrelevante se 

foi anteriormente aceita, pois se trata de hipótese de substituição legalmente 

estabelecida. 2. Recurso especial provido. (STJ - AgRg no REsp: 1347195 

RS 2012/0210153-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 19/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 26/03/2013). 

 

Ou ainda, 

 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE TÍTULO VENCIDO 

POR TÍTULO VINCENDO. INVIABILIDADE. 1. Consoante teor do art. 
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 Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: 

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e 

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada 

no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. 
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15, I, da Lei n. 6.830/80, só se admite a substituição dos bens penhorados, 

independentemente da anuência da parte exequente, por depósito em 

dinheiro ou fiança bancária. 2. No presente caso, por meio de decisão 

judicial, foi deferida apenhora de Letras Financeiras do Tesouro - LFT para a 

garantia da execução. Dessa forma, não pode, a critério e conveniência do 

devedor, quando vencidos tais títulos, com o consequente depósito do valor 

em juízo, querer o executado substituir tal penhora por novas Letras 

Financeiras do Tesouro - LFT, uma vez que o princípio da menor 

onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o 

credor. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1239090 

SP 2011/0033339-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Data de Julgamento: 14/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 28/04/2011). 

 

Exatamente pelo fato do seguro garantia estar previsto somente no Código de 

Processo Civil e não na Lei de Execução Fiscal é que se deve ter o consentimento da Fazenda 

Pública. 

O entendimento dos Tribunais, notadamente o Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região (São Paulo), mostra-se contrário a esse entendimento: 

 

EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA À PENHORA. 

PRAZO DETERMINADO. RECUSA. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA 

ON LINE. ART. 11, I, LEI Nº 6.830/80. POSSIBILIDADE. 1. É certo que, 

conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 620), vigora 

também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor 

(CPC, art. 612). 2. Ao que se verifica da análise dos autos, a agravada, 

citada, ofereceu à penhora Apólice de Seguro, no montante da dívida 

constante da certidão de dívida ativa, acrescido de 30% e com prazo de 

vigência pré-estabelecido para 19/10/2016 (fls. 131/139); a exequente 

recusou a nomeação, ao argumento de que o seguro garantia não consta do 

rol do art. 11, da LEF, além de ser por prazo determinado, postulando ainda 

a penhora on line através do sistema Bacenjud, o que foi deferido pelo r. 

Juízo a quo. 3. Tanto a exequente como o próprio Juiz não estão obrigados a 

aceitar a nomeação à penhora levada a efeito pela agravante, considerando 

que o Seguro Garantia em questão possui prazo determinado, e, que tal 

indicação não obedeceu à ordem prevista no art. 11, da Lei nº 6.830/80. 4. 

De acordo com o disposto no art. 655 do CPC, com a redação dada pela Lei 

nº 11.382/2006, a penhora em dinheiro é preferencial, sendo que não há 

necessidade do esgotamento das diligências visando à localização de bens 

passíveis de penhora (STJ, Corte Especial, EREsp 1052081/RS, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, DJe 26/05/2010). Igualmente, o dinheiro é o primeiro 

na ordem de preferência estabelecida no art. 11, da LEF. 5. Dessa forma, 

nada obsta o rastreamento e bloqueio de valores que a parte executada 

eventualmente possua em instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud. 6.°Agravo de instrumento improvido e agravo regimental 

prejudicado. (TRF 3ª Região - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

503057 - Processo: 0010245-94.2013.4.03.0000 - UF: SP - Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA - Data do Julgamento:08/08/2013). 
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EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1º. 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL 

POR SEGURO GARANTIA. INADMISSIBILIDADE DIANTE DA 

RECUSA DA UNIÃO. 1. A utilização do agravo previsto no art. 557, § 1º, 

do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve 

demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior. Por isso que é inviável, quando o 

agravante deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 

agravada (STJ, AGREsp n. 545.307, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.05.04; 

REsp n. 548.732, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.03.04). 2. Nos termos da 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a exequente pode 

recusar os bens oferecidos à penhora pela executada, uma vez que a 

execução é feita no interesse do credor (CPC, art. 612). Essa circunstância 

não é obviada pelo princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 

620), pois sua aplicação pressupõe que haja alternativas igualmente úteis à 

satisfação do direito do credor, o que não restou evidenciado nos autos. 3. O 

art. 15, § 1º, da Lei n. 6.830/80, dispõe que ao executado será deferida a 

substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária. 

Eventual substituição por outros bens, dentre eles o seguro bancário, deve 

ocorrer com anuência da exequente, o que não ocorreu no caso dos autos 

(TRF da 3ª Região, AI n. 00244613620084030000, Rel. Des. Fed. Consuelo 

Yoshida, 10.11.11). 4. Agravo legal não provido. (TRF 3ª Região - AI - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 463499 - Processo: 

000096536.2012.4.03.0000 - UF: SP - Órgão Julgador: QUINTA TURMA 

Data do Julgamento: 01/04/2013 Fonte: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:10/04/2013 - Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ 

NEKATSCHALOW) 

 

Já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro) encontramos decisões 

ainda bem divergentes a respeito dessa possibilidade e de seus efeitos: 

 

EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. MULTA ADMINISTRATIVA. MEDIDA 

CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO DE 

FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. ART. 656 DO 

CPC. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE. 

PROVIMENTO PARCIAL. . 1. A questão controvertida no recurso versa 

sobre requerimento de antecipação dos efeitos de tutela em sede de ação 

cautelar ajuizada em face da ANATEL com vistas ao fornecimento de 

certidão positiva com efeito de negativa, e para que se abstenha de incluir o 

nome da autora no CADIN bem como de bloquear o seu acesso ao STEL - 

Sistema de Telecomunicações, mediante o oferecimento de seguro-garantia. 

2. A agravante propôs ação cautelar objetivando a concessão de liminar, para 

que seja admitida a antecipação de garantia do crédito fazendário através de 

seguro-garantia judicial. Ao se debruçar sobre o assunto, o Col. STJ já 

decidiu que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes 

da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter 

certidão positiva com efeito de negativa – e que a caução oferecida pelo 
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contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora 

antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor 

suficiente à garantia do juízo.– (RESP nº 1123669/RS, Primeira Seção, j. 

09/12/2009, Rel. Min. Luiz Fux). 3. No tocante à não inscrição no CADIN, a 

jurisprudência daquela alta Corte já consignou que "a pura e simples 

existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do 

registro do devedor no Cadin. Nos termos do art. 7º da Lei 10.522/02, para 

que ocorra a suspensão é indispensável que o devedor comprove uma das 

seguintes situações: 'I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a 

natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea 

e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do 

crédito objeto do registro, nos termos da lei'" (REsp 670.807/RJ; Rel. Min. 

JOSÉ DELGADO; Rel. p/ Acórdão Min TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

Primeira Turma, DJ 04.04.2005). 4. O § 2º do artigo 656 do CPC eleva o 

seguro garantia judicial a um patamar equivalente ao depósito em dinheiro. 

Além do mais, não se deve esquecer que, na interpretação das hipóteses do 

art. 151 do CTN, deve se buscar sempre a sua finalidade cautelar em favor 

do contribuinte que, diante do princípio da menor onerosidade, poderá optar 

por uma ou outra garantia, já que não há previsão expressa de que a mesma 

tenha que ser ofertada em dinheiro. (Precedente citado) 5. A suspensão de 

exigibilidade do crédito fazendário através do depósito integral da dívida 

ativa não-tributária em análise, ao contrário do assentado pelo juízo a quo, 

tem amparo no ordenamento jurídico, não com base no art. 151, inciso II, do 

CTN, mas com base na interpretação sistemática do art. 1º da LEF c/c art. 

826 a 838 do CPC e, por fim, do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 10.522/2002, 

sendo perfeitamente aceitável que a requerente antecipe a garantia do crédito 

havido pela ANATEL em decorrência da aplicação de multa administrativa 

com vistas à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, bem 

como, em consequência, para manter seu acesso ao STEL - Sistema de 

Telecomunicações até julgamento final da lide através de seguro garantia 

judicial, por seguradora idônea, no valor total do débito. 6. Agravo 

parcialmente provido. Relator Desembargador Federal GUILHERME 

CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Acórdão - Origem: TRF-2 - Classe: 

AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 221511 - Processo: 

201202010174483 UF: RJ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA - Data Decisão: 28/11/2012 - Documento: TRF-

200272904 – Fonte E-DJF2R - Data: 07/12/2012). 

 

EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. FALTA DE 

REQUISITOS. EMISSÃO DE CND. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de 

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de 

tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários 

objeto de pedido de compensação ou, alternativamente, para autorizar a 

emissão de certidão positiva com efeito de negativa de débitos. 2. O depósito 

integral do valor do débito e o deferimento de tutela antecipada em relação a 

um dos procedimentos administrativos ensejam a perda parcial do objeto 

deste recurso. 3. A possibilidade de suspensão do crédito tributário afigura-

se como medida provisória, essencialmente cautelar, em relação a uma 

pretensão final de extinção do crédito tributário pela compensação. Cuida-se 

de medida cautelar que pressupõe uma antecipação da própria compensação, 

que normalmente esbarra em uma complexa análise contábil e ainda no art. 

170-A do CTN, segundo o qual "é vedada a compensação mediante o 

aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito 
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passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial". 4. A 

expedição de CND em procedimento jurisdicional em que se discute o 

direito à compensação seria o mesmo que ter como fundamento a 

procedência da extinção ou suspensão do crédito (TRF2, 3ª Turma 

Especializada, AG 201302010001647, Rel. Juiz Fed. Conv. RICARDO 

PERLINGEIRO, DJe 10.6.2013). Como postulado nestes autos, o pedido de 

CND está cumulado de forma sucessiva, não alternativa, em relação ao 

pedido de suspensão do crédito pela compensação efetiva (provisória e 

antecipatória). 5. O reconhecimento do direito à extinção do crédito 

tributário pela compensação (ou, provisoriamente, a sua suspensão) exige a 

revisão dos fundamentos da decisão administrativa, o que não é possível, em 

razão da insubsistência de algumas alegações e, quanto a outras, devido à 

impossibilidade de se verificar as incorreções apontadas em sede de 

cognição sumária, tendo em vista a riqueza de detalhes a serem examinados, 

que demandam a elaboração de provas periciais. 6. "O seguro garantia 

judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em 

dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos 

termos do art. 151 do CTN" (STJ, 2ª Turma, EDcl no AgRg no REsp 

1274750, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.6.2012). 7. Para a 

caracterização do periculum in mora, não basta apenas a impossibilidade de 

participar de atividades regulares e importantes para o desenvolvimento da 

empresa, sendo imprescindível comprovar que o recolhimento do tributo 

causará prejuízo significativo que coloque em risco a manutenção da 

atividade empresarial e, por conseguinte, a própria existência da pessoa 

jurídica. 8. Agravo de Instrumento não conhecido quanto ao procedimento 

administrativo nº 15374.724.338/2009-26 (cujos créditos seriam 

compensados com os débitos relativos ao PA nº 15374.724339/2009-71) e 

não provido quanto ao procedimento administrativo nº 15374-724.338/2009-

57. Relator Juiz Federal Convocado RICARDO PERLINGEIRO. (Acórdão 

Origem: TRF-2 Classe: AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 227542 - 

Processo: 201302010045663 - UF: RJ – Órgão Julgador: TERCEIRA 

TURMA ESPECIALIZADA - Data Decisão: 25/06/2013 - Documento: 

TRF-200278893 – Fonte E-DJF2R - Data: 09/07/2013). 

 

Portanto, baseado nas leis referidas e no entendimento dos Tribunais, a medida mais 

segura se mostra aquela em que se deva procurar o consentimento da Fazenda Pública para a 

substituição da penhora por seguro-garantia judicial, ou quiçá como primeira opção. 

Nesse sentido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio da Portaria 

PGFN N⁰ 1.153 de 13 de Agosto de 2.009
172

 tem visto com bons olhos e regulamentou o 

oferecimento e aceitação de seguro garantia para Débitos inscritos em Dívida Ativa da União, 
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 Trata-se de um contrato de seguro que o contribuinte inscrito em Dívida Ativa da União (DAU) pode 

contratar para garantir os débitos que possui com a Fazenda Nacional, tributário e não tributário, tanto em 

processos judiciais, quanto em parcelamentos administrativos no âmbito da PGFN. O seguro garantia é uma 

alternativa ao depósito judicial ou ao oferecimento de bens à penhora. De acordo com o procurador-geral da 

Fazenda Nacional, Luís Inácio Lucena Adams, o sistema adotado vai permitir que o contribuinte contrate um 

seguro em qualquer valor. O prazo mínimo será de dois anos, podendo ocorrer à renovação após esse prazo, no 

caso de ações ou parcelamentos que se estendam por período superior. A aceitação do seguro garantia, prestado 

por empresa idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, é condicionada à observância de alguns 

requisitos, dentre os quais se destacam: valor segurado superior em até 30% do valor do débito inscrito em DAU, 

atualizado até a data em que for prestada a garantia. 
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assim como, o Estado de Minas Gerais (Resolução n⁰ 279 publicada aos 07/10/2011 - 

Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais) que também tem admitido amplamente tal 

garantia do Juízo devido a sua força dentro do contexto de utilidade da execução fiscal. 

Acreditamos que isso contaminará também outros Estados em face da efetividade dessa 

medida e de seu altíssimo grau de confiabilidade. 

Vale acentuar que, o seguro garantia além de ser avalizado pelo Instituto de 

Resseguros do Brasil
173

, implica no recebimento em espécie tão almejado pelos credores. A 

apólice se faz com todos os dados da Execução Fiscal em discussão e condiciona a seguradora 

ao depósito imediato em determinadas situações. Esse Tema seria grande tese razão pela qual 

a deixaremos essa discussão para outro momento. 

  

 

5.3.2. Limites intrínsecos. 

 

Dentro dos procedimentos essenciais da Penhora, o ato expropriatório está 

condicionado a certos limites que são determinantes da legalidade dos bens e direitos que 

servem de garantia à Execução Fiscal. 

No que se refere a esses limites destacamos aqueles que são implicitamente 

relacionados ao ato de expropriação (limites intrínsecos) e aqueles outros que estão 

caracterizados por ocorrências externas a esse ato (extrínsecos). Em ambos os casos criam-se, 

como a própria palavra diz, limites legislativos ao ato de expropriação. 

Nesse contexto, intrinsecamente, há grande destaque para a intimação dos devedores 

em relação ao bem ou direito escolhido, como garantia do Juízo.  

A intimação da Penhora constitui marco importantíssimo para que se inicie a 

contagem de prazo para que oposição dos Embargos à Execução Fiscal ofertada pelo devedor. 
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 O Instituto de Resseguros do Brasil (razão social IRB-Brasil Re.) é uma empresa mista, com controle estatal, 

que atua no mercado de resseguro. Criado em 1939 por Getúlio Vargas, o IRB tinha o objetivo de concentrar nas 

empresas nacionais o resseguro do país, através da própria empresa e de sua política de retrocessão, em que a 

maior parte do risco era repartido entre as seguradoras nacionais. Manteve seu monopólio até 2007, quando 

através de Lei Complementar o Congresso Nacional reabriu o mercado ressegurador brasileiro, e o IRB passou a 

ser classificado como Ressegurador Local. Segundo dados da consultoria Standard & Poor's, em 2005, o IRB era 

a 64ª companhia resseguradora do mundo em volume de prêmios, com uma arrecadação líquida de 525,9 

milhões de dólares, e com uma retrocessão de 47,7%. (Wikipédia – Enciclopédia Livre). 
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Como vastamente relatado, o patrimônio
174

 abrange todas as coisas e direitos 

susceptíveis de avaliação pecuniária, ou seja, coisas móveis e imóveis, direitos de crédito, 

direitos de participação social e outras situações jurídicas.  

Certos bens ou direitos só podem ser alienados ou onerados pelo seu titular com o 

consentimento de terceiros. É o que sucede em relação a certos bens próprios de um dos 

cônjuges. 

No caso dos bens próprios do cônjuge executado que só podem ser alienados com o 

consentimento de outro cônjuge, a solução é a seguinte: nada impede a penhora do bem 

próprio do cônjuge executado, mas o seu cônjuge deve ser citado para a execução. A LEF no 

§ 2⁰ do artigo 12⁰ prescreve exatamente essa exigência. 

Também a disposição de certos direitos respeitantes a participações sociais requer o 

consentimento de terceiros, nomeadamente da própria sociedade. 

Determinados direitos são inseparáveis de outros direitos e, por isso, não têm 

autonomia perante estes. Consequentemente, eles só podem ser alienados (e, portanto, 

anteriormente penhorados) em conjunto com estes últimos direitos. 

 

 

5.3.3. Limites extrínsecos 

 

Já os limites extrínsecos à penhora são aqueles que são impostos por motivos 

estranhos ao bem e à sua disponibilidade pelo titular. No caso da Execução Fiscal estes 

limites podem são estabelecidos pela lei. São os tais Bens impenhoráveis. 

 

 

5.3.3.1. Bens Impenhoráveis 

 

Bens Impenhoráveis são aqueles eleitos pela lei que não podem ser expropriados, 

seja por sua natureza, seja pela situação jurídica ao qual se encontre. 

Nesse ponto, acreditamos que não seria útil para a Execução Fiscal a classificação 

utilizada por alguns doutrinadores, como, Moacyr Amaral Santos, Vicente Greco Filho ou o 
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 O património também é constituído por direitos sobre bens materiais, quando eles possam participar no 

comércio jurídico. Dado que, em regra, os bens penhorados se destinariam a ser vendidos, não podem ser 

penhorados bens que estejam fora do comércio. 
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ilustre Min. Luiz Fux, de que a impenhorabilidade pode ocorrer sob 02 (dois) níveis distintos: 

1) absolutamente impenhoráveis; 2) relativamente
175

 impenhoráveis. 

Entendemos que não existe meio termo para a impenhorabilidade, já que, qualquer 

discussão que retire essa característica, excluirá imediatamente do rol dos impenhoráveis. 

Parece-nos insólita essa classificação e tendente a flexibilizar algo que acreditamos 

ser intangível, exceto se, nova Constituição Federal traga outro entendimento sobre o que 

seria direito e garantias fundamentais. 

As defesas e recursos que se prestam a desconstituir a Penhora sobre bens que são 

taxativamente impenhorável, nada mais representam do que os meios admitidos pelo 

ordenamento jurídico e que correspondem ao exercício claro de contraditório e da ampla 

defesa tão salutares para a nossa realidade processual. 

Para nós ou os bens são absolutamente impenhoráveis ou não. 

Sabemos que, como a LEF no seu artigo 10
176

 apenas prevê que essa categoria de 

bens não será atingida pela Penhora, utilizaremos subsidiariamente o CPC para nos auxiliar 

quanto às espécies de bens impenhoráveis. 

Da nova redação do art. 649 percebe-se a inclusão de algumas hipóteses que antes 

não se encontravam sob o manto da impenhorabilidade absoluta. 

 

Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis: 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 

execução; 

II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 

(Alterado pela L-011.382-2006) 

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, 

salvo se de elevado valor; (Alterado pela L-011.382-2006) 

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos 

de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

observado o disposto no § 3º deste artigo; (Alterado pela L-011.382-2006) 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 

outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; 

(Alterado pela L-011.382-2006) 

VI - o seguro de vida; (Alterado pela L-011.382-2006) 

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas 

forem penhoradas; (Alterado pela L-011.382-2006) 

                                                 
175

 Luiz Fux em seu Curso retrata que: ―a impenhorabilidade relativa se destina a bens originariamente 

impenhoráveis que podem ser apreendidos à falta de outros bens‖, pág. 1401. 
176

 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. 

http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
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VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família; (Alterado pela L-011.382-2006) 

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 

compulsória em educação, saúde ou assistência social; (Alterado pela L-

011.382-2006) 

X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em 

caderneta de poupança. (Alterado pela L-011.382-2006) (Acrescentado 

pela L-007.513-1986) 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, 

por partido político. (Acrescentado pela L-011.694-2008) 

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido 

para a aquisição do próprio bem. (Acrescentado pela L-011.382-2006) 

§ 2º O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia. (Acrescentado pela L-

011.382-2006). 

 

 

A primeira consideração em relação ao artigo acima transcrito refere-se ao fato de 

que ele inicia por obstar a Penhora de bens que são entendidos como inalienáveis. 

Ora, se uma das consequências de toda Penhora será a alienação do bem para 

satisfação do crédito tributário inadimplido, não faz nenhum sentido partir de algo que já se 

tem notícia não se prestará a esse fim. 

Ressalta-se também a respeito da impenhorabilidade absoluta que, visa proteger o 

que a nossa Constituição Federal elege como direitos e garantias individuais, insculpidas no 

artigo 5⁰, como por exemplo, bem de família
177

 (direito à propriedade), proventos de 

aposentadoria e do trabalho, entre outros destacados no artigo. 

Inegável que tal limitação, bem como outras previstas nos incisos do art. 649 do 

CPC, atinja as execuções fiscais. É que o art. 184 do Código Tributário Nacional
178

 estabelece 

de modo claro que os bens e rendas declarados por lei absolutamente impenhoráveis não 

respondem pelo pagamento do crédito tributário. 

Lado outro, permaneceu a redação do inciso I, do artigo 649 do CPC, declarando 

impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 

execução. Tendo em vista que o CTN exige que a impenhorabilidade decorra diretamente da 
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 Lei n. 8.009/1990 – Dispõe sobre a Impenhorabilidade do Bem de Família. 

SUMULA 205 STJ: ―A Lei 8.009/90 aplica-se a penhora realizada antes de sua vigência‖. 

SUMULA 364 STJ: ―O Conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente 

a pessoas solteiras, separadas e viúvas‖. 
178

 Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, 

responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou 

natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, 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. 

http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2008-011694/2008-011694.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2006-011382/2006-011382.htm
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lei, os bens declarados impenhoráveis por ato voluntário não estão a salvo de penhora em 

execução fiscal. Hugo de Brito Machado
179

 ministra esclarecedora lição sobre o tema: 

 

―Note-se, porém, que a referência, na letra "a" da precedente enumeração, a 

bens declarados, por ato voluntário, não sujeitos a execução há de ser 

entendida em harmonia com o disposto no art. 184 do CTN. A 

impenhorabilidade decorrente de ato de vontade não opera efeitos contra o 

fisco. A regra do art. 649 do CPC é geral, enquanto a do art. 184 do CTN é 

específica. A primeira cuida da impenhorabilidade contra os credores de um 

modo geral, enquanto a última estabelece uma exceção, admitindo a 

penhora, quando se trate de crédito tributário, de bens gravados com cláusula 

de impenhorabilidade‖. 

 

Portanto, em sede de Execução Fiscal tem-se a impenhorabilidade dos valores 

depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. E, de outro 

lado, a penhorabilidade dos bens declarados impenhoráveis, por ato voluntário. 

Englobam-se a esse rol de impenhorabilidade as verbas públicas destinadas à saúde, 

conforme Ementa do STJ abaixo, reforçando nossa tese de que o rol de bens impenhoráveis 

nada mais representa do que um reflexo dos direitos e garantias fundamentais de todo 

cidadão, vejamos: 

 

EMENTA  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS 

PÚBLICAS RECEBIDAS POR PARTICULARES E DESTINADAS 

COMPULSORIAMENTE À SAÚDE.  

São absolutamente impenhoráveis as verbas públicas recebidas por entes 

privados para aplicação compulsória em saúde. A Lei n. 11.382/2006 inseriu 

no art. 649, IX, do CPC a previsão de impenhorabilidade absoluta dos 

―recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 

compulsória em educação, saúde, ou assistência social‖. Essa restrição à 

responsabilidade patrimonial do devedor justifica-se em razão da prevalência 

do interesse coletivo em relação ao interesse particular e visa garantir a 

efetiva aplicação dos recursos públicos nas atividades elencadas, afastando a 

possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais 

promovidas por particulares. (REsp 1.324.276-RJ, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 4/12/2012).  

 

 

Resta clara a proteção Constitucional demonstrada no Julgado, ao que chamamos de 

ataque descriterioso ao patrimônio do devedor, e, respeito ao princípio da menor onerosidade 

que trataremos no próximo Capítulo. 

 

                                                 
179

 Curso de Direito Tributário, pág.76. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1324276
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5.4. Efeitos da Penhora. 

 

Até o presente momento estamos discorrendo sobre a Penhora, seu conceito, sua 

natureza, o que pode ou não pode ser penhorado e cabe-nos identificar, dentro da Execução 

Fiscal, o que se entende por efeitos dessa afetação. 

Destacamos as espécies de bens e direitos passíveis de penhora, sendo que, a 

natureza desses bens e direitos influi no procedimento na realização da Penhora. 

Explicando melhor, se a Penhora recair sobre bem móvel faz-se a apreensão e 

depósito
180

, ao passo que a penhora de crédito aperfeiçoa-se com a intimação do credor do 

executado pague à disposição do juízo. 

No mesmo contexto, se a penhora recair sobre bem imóvel, por Ofício do Juiz 

responsável pela Execução Fiscal, averba-se o gravame no Cartório de Registro de Imóveis 

respectivo, e ainda, se recair sobre o seguro garantia promove-se a intimação dos envolvidos 

para que tenham ciência. 

Assim, garantida a Execução Fiscal e finalizadas as discussões trazidas pelo devedor 

na tentativa de desconstituir o crédito tributário exigido, ou ainda, caso não haja quaisquer das 

hipóteses de suspensão da Execução Fiscal ou mesmo da exigibilidade do crédito que 

impedem a final solução dentro do processo de positivação, passa-se à realização desse ato de 

execução. 

Dada a multiplicidade de atos praticados em Execução Fiscal nem sempre os bens ou 

direitos passíveis de penhora estão ali posicionados exatamente na qualidade de bens 

penhorados. O depósito, por exemplo, é caução ou penhora? 

Essa multiplicidade de atos que falamos impõe multiplicidade de situações 

envolvendo o que o artigo 9⁰ da LEF denomina GARANTIA DA EXECUÇAO, vejamos: 

 

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento 

oficial de crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 

Pública. 

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à 

penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. 
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 Wikipédia – A Enciclopédia Livre: ―Depósito é uma modalidade de contrato onde uma parte, denominada 

depositante, entrega coisa móvel a outra pessoa, chamada de depositário, para que esta guarde até que o 

depositante a reclame. É regulado pelos artigos 627 a 652 do Código Civil brasileiro‖. 
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§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da 

penhora dos bens do executado ou de terceiros. 

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança 

bancária, produz os mesmos efeitos da penhora. 

(...) 

 

Portanto, para garantia da execução pode ocorrer o depósito, a fiança, nomeação ou 

indicação à penhora, sendo que, todos esses atos de execução segundo § 3⁰ acima transcrito 

produzem os mesmos efeitos da Penhora. 

Com essa afirmação, nossa discussão a esse respeito já seria inócua já que todos os 

atos expropriatórios produzem os mesmos efeitos da Penhora. 

Ocorre que, a garantia na execução além de vir atrelada ao referencial de cada sujeito 

dentro do contexto da ação, impõe características distintas mesmo que ao final tenham todos 

os mesmos efeitos: de Penhora.  

Estamos nos referindo à caução em garantia, ao depósito do montante integral, ao 

próprio Arresto de bens que já explicamos no Capítulo anterior, à disponibilidade de bens 

como ocorre no Arrolamento Administrativo também já discutido no Capítulo III. 

Paira sobre nós grande dúvida no sentido de que, se todos esses atos têm os mesmos 

efeitos da Penhora, porque simplesmente não são denominados Penhora?  

Estamos tendentes a crer que, trata-se, exclusivamente, do referencial no contexto do 

executório. 

No caso do depósito, o contribuinte entende que o tributo não é devido e pretende 

litigar com a Fazenda Pública (opor embargos à Execução Fiscal) pode então optar por fazer o 

depósito do montante integral, judicialmente, para se precaver, suspendendo a exigibilidade 

do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso I do CTN.  

O depósito pode ser manipulado tanto para ingressar com ação anulatória de débito 

fiscal (após o lançamento), como nos autos da própria Execução Fiscal, suspendendo a 

exigibilidade do crédito, em ambas as situações. 

Suspende-se com o depósito o Executivo Fiscal, assim como restará garantida à 

execução, caso contrário, poderá sofrer a penhora dos seus bens e direitos. 

Importante destacar que, o Depósito do tributo deverá seguir a orientação da Súmula 

do STJ: ―O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e 

em dinheiro‖ (súmula 112 do STJ). 

Com o depósito e o Resultado da discussão podemos concluir: 1) Se o contribuinte 

ganhar: levanta o valor depositado com atualização monetária. 2) Se o contribuinte perder: O 
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valor do depósito vai servir de pagamento. Daí a denominação de conversão de depósito em 

renda. 

Devemos lembrar que na Execução Fiscal existe presunção relativa de liquidez, 

certeza e exigibilidade do título, disso se extrai que, somente apresentando PROVA 

INEQUÍVOCA e IRREFUTÁVEL conseguirá o executado sair vencedor. 

A caução instituto do direito que visa, de forma cautelar, a garantia da discussão, 

apenas não será representada em espécie (DINHEIRO); a fiança bancária representa caução, 

assim como o seguro fiança ou quaisquer direitos disponibilizados na Execução Fiscal. 

Analisando os artigos 3º, 9º, 11⁰ e 38
181

, da Lei 6.830/80, entendemos correto afirmar 

que já que a prestação de caução encontra-se prevista na Lei 6.830/80 somente como garantia 

da execução fiscal, não pode ser cabível em ação cautelar preparatória de ação anulatória de 

débito fiscal. 

Dessa afirmação concluímos que a caução, assim como a Penhora têm a mesma 

natureza jurídica de atos eminentemente executivos. 

Nesse sentido adotar-se a orientação já consagrada no STJ no julgamento do REsp 

1.123.669/RS, também submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 

08/2008, verbis:  

 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da 

execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão 

positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 

1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 

01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado Documento: 12556820 - VOTO 

VISTA - Site certificado Página 4 de 6 Superior Tribunal de Justiça em 

18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; 
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 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma 

desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 

declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e 

acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da 

ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do 

recurso acaso interposto. 
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REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 

574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 

07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos 

previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos 

não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo 

contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora 

antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor 

suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que 

seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de 

eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que 

contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais 

favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente 

ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, 

aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, 

prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança 

do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que 

contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais 

favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou 

judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no 

revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a 

execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para 

serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que 

visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, 

instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, 

convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 

famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão 

submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. 

(REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.02.2010) 

 

Identificamos no julgado aquele entrelace de institutos que se prestam aos mesmos 

efeitos da Penhora, qual seja, satisfazer os créditos tributários que foram inadimplidos. 
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5.5. Consequências da Penhora: alienação, adjudicação e usufruto
182

. 

 

Por fim, interessa-nos discorrer sobre as consequências da Penhora, considerando o 

destino dos bens penhorados. 

Falaremos apenas daquelas consequências em que, não consegue o contribuinte 

devedor, desconstituir o crédito tributário, portanto, não reverte a liquidez, certeza e 

exigibilidade do título executivo extrajudicial insculpido na Certidão na Dívida Ativa – CDA, 

e, por essa razão, não impede a ocorrência da efetiva expropriação. 

Essas consequências, assim como os efeitos, são regidas pela natureza dos bens ou 

direitos Penhorados. Isso se deve ao fato de que, cada caso, individualmente analisado, fará 

gerar uma consequência específica. 

Tomemos o exemplo dos bens imóveis. Assim que se efetiva a afetação e a 

averbação no Cartório de Imóveis, esse bem figura na Execução Fiscal como garantia. Sua 

representatividade se projeta principalmente para o futuro dessa ação já que somente após o 

final de todas as discussões contrárias, ou pelo menos, quando não houver mais Recursos 

recebidos no efeito suspensivo, poderá a Fazenda respectiva promover sua satisfação. 

Depois da afetação, a satisfação no caso de bens imóvel penhorados, representa o 

próximo passo na Execução Fiscal que induz à arrematação. 

A arrematação judicial, entendida igualmente como Leilão ou Praça, tem ascendido 

enormemente nas searas Forenses, assim como no mercado imobiliário. Conceituado 

satisfatoriamente, porém não exclusivo, é a arrematação judicial ou Leilão ou Praça, o ato de 

transferência dos bens penhorados, em que um leiloeiro (também chamado de pregoeiro em 
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 LEF - Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em 

garantia da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I. 

Art. 22 - A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão oficial. 

§ 1º - O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta), nem inferior 

a 10 (dez) dias. § 2º - O representante judicial da Fazenda Pública será intimado, pessoalmente, da realização do 

leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior. 

Art. 23 - A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz. § 

1º - A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes 

que indicarem. § 2º - Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no 

edital. 

Art. 24 - A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados: 

I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos; 

II - findo o leilão: 

a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação; 

b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

Parágrafo Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda 

Pública, a adjudicação somente será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exeqüente, à ordem do 

Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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nossa seara forense) apregoa e um licitante (arrematante) os adquire, pelo maior lance. Trata-

se de verdadeira expropriação judicial involuntária, presenciando-se a fase derradeira da 

execução forçada, onde ocorre a conversão dos bens penhorados em dinheiro, para satisfação 

do crédito tributário. 

Entendemos desnecessária, para efeito do trabalho ora desenvolvido, a explicação 

―passo a passo‖ dessa fase de arrematação, sendo que, interessa revelar que, como 

consequência da Penhora, ela integra o se conhece por ―alienação‖ do bem para a efetividade 

do crédito tributário inadimplido. 

Como destaca o ilustre Ministro Luiz Fux
183

:  

 

[...] ―a arrematação é ato de natureza processual, autoritário-judicial, que não 

se confunde e nem se aproxima do negócio jurídico de compra e venda, de 

índole manifestamente consensual‖. 

 

Ademais, tem-se como proteção desse instituto a estruturação rígida de suas 

condições, assim como relatado pelo julgado do STJ abaixo. 

 

EMENTA  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A 

DESCONSTITUIÇÃO DA ALIENAÇÃO. Efetuada a arrematação, 

descabe o pedido de desconstituição da alienação nos autos da 

execução, demandando ação própria prevista no art. 486 do CPC. A 

execução tramita por conta e risco do exequente, tendo 

responsabilidade objetiva por eventuais danos indevidos ocasionados 

ao executado. Conforme o art. 694 do CPC, a assinatura do auto pelo 

juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro torna 

perfeita, acabada e irretratável a arrematação. Essa norma visa conferir 

estabilidade à arrematação, protegendo o arrematante e impondo-lhe 

obrigação, como também buscando reduzir os riscos do negócio 

jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à 

hasta pública recebam melhores ofertas em benefício das partes do 

feito executivo e da atividade jurisdicional na execução. Assim, ainda 

que os embargos do executado venham a ser julgados procedentes, 

desde que não sejam fundados em vício intrínseco à arrematação, tal 

ato se mantém válido e eficaz, tendo em conta a proteção ao 

arrematante terceiro de boa-fé. Precedentes citados: AgRg no CC 

116.338-SE, DJe 15/2/2012; REsp 1.219.093-PR, DJe 10/4/2012, e 

AgRg no Ag 912.834-SP, DJe 11/2/2011. (REsp 1.313.053-DF, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/12/2012).  
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 Ob.cit., pág. 1.415. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1313053
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Essa estabilidade na arrematação impede inclusive que seja facilmente 

desconstituída. 

A alienação busca produzir fundos líquidos para satisfação do crédito e será útil no 

caso daqueles bens móveis, imóveis ou direitos que o exequente pretende verter em espécie. 

Nessa situação, vale inserir que a avaliação
184

 desses bens devem ser um referencial para a 

identificação do preço adequado, e mais ainda, para que seja preservado o patrimônio do 

devedor de alienações desastrosas. 

Esse é exatamente o Precedente do STJ, conforme segue: 

 

EMENTA 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAVALIAÇÃO DOS 

BENS PENHORADOS EM EXECUÇÃO FISCAL. Ainda que a avaliação 

dos bens penhorados em execução fiscal tenha sido efetivada por oficial de 

justiça, caso o exame seja objeto de impugnação pelas partes antes de 

publicado o edital de leilão, é necessária a nomeação de avaliador oficial 

para que proceda à reavaliação. O referido entendimento deriva da redação 

do art. 13, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, estando consagrado na jurisprudência 

do STJ. Precedentes citados: REsp 1.213.013-RS, DJe 19/11/2010, e REsp 

1.026.850-RS, DJe 2/4/2009. (REsp 1.352.055-SC, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 6/12/2012). 

 

A avaliação do bem e sua reavaliação constituem capítulo à parte nessa sistemática 

consequencial, sendo de suma importância a participação de um avaliador oficial para dar 

lisura e legalidade dos atos ali praticados. 

O ato de avaliar não faz com que o bem levado à arrematação seja adquirido pelo 

valor máximo avaliado, mas, torna a execução proporcional às suas necessidades, o que 

significa dizer que, impede que o bem seja arrematado em primeiro leilão ou praça
185

 por 

qualquer valor, bem como em segundo leilão ou praça por preço vil. 

Outra consequência da penhora envolve um primeiro leilão frustrado e a opção do 

credor em antecipar um segundo leilão que sequer alcançaria um preço mínimo. Trata-se da 

possibilidade de adjudicação do bem por parte do credor. 
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  LEF - Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por 

quem o lavrar. § 1º - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o 

edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens 

penhorados. § 2º - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de 

avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.§ 3º - 

Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação. 
185

 Apesar da irrelevância do tema no presente momento, vale considerar as pequenas diferenças entre o leilão e 

a praça. O CPC clarifica essa questão determinando no artigo 686, § 2⁰ que a praça ocorrerá no próprio saguão 

do Fórum e o leilão no lugar em que bem estiver. Ademais, segundo artigo 705, inciso IV do CODEX as 

despesas na praça somam-se aos débitos do executado, ao passo que as despesas do leilão correm por conta do 

arrematante. Por fim, a praça é realizada pelo Oficial do Juízo e o leilão por leiloeiro público livremente 

escolhido pelo devedor (artigo 706 do CPC). 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201352055
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Optando pela adjudicação, o valor do bem em arrematação será aquele indicado pela 

avaliação, e assim, passará a integrar o patrimônio do credor, extinguindo-se total ou parcial a 

Execução Fiscal, dependendo se o valor adjudicado for suficiente ou não, respectivamente, 

para atender ao valor do crédito tributário pleiteado. 

O usufruto, nesse mesmo contexto, assim como a alienação e a adjudicação, 

constitui verdadeira modalidade de pagamento, operando-se pro solvendo em que o credor 

deve aguardar o direito de receber o resultado da exploração econômica do bem. 

O usufruto se perfaz para a eficiência do recebimento do crédito, assim como, 

quando representar forma menos gravosa ao executado, nos termos do artigo 716 do CPC.   

O resultado dos frutos dos bens penhorados será avaliado por perito judicial (Artigo 

722 do CPC), e, como destaca Luiz FUX
186

 são denominados de ―adjudicação de 

rendimentos‖, ou como preferem os processualistas clássicos
187

 ―administração forçada‖. 

A exploração do bem depende de pedido expresso do credor e perdurará o tempo 

necessário à satisfação do crédito tributário. Esse prazo fixado por estimativa torna possível a 

extinção da Execução Fiscal antes ou depois do termo final, conforme o credor se ache 

satisfeito ou não. 

Portanto, traçadas as considerações básicas que entendemos necessária à 

compreensão do tema Penhora na Execução Fiscal, e, suas justificativas aqui delineadas 

existem subsídios suficientes para, no próximo Capítulo, falarmos sobre a Penhora ―On Line‖ 

e a menor onerosidade ao devedor. 

Estamos cientes de que muitos outros pontos poderiam ser manipulados com a 

finalidade de conceber abrangência máxima sobre o tema aqui desenvolvido, mas, nossas 

pretensões ineditistas estão concentradas em pontos específicos, razão pela qual elegemos 

desnecessários o alcance de questões muito procedimentais e que também têm pouca 

efetividade no dia-a-dia do contencioso tributário. 

Assim, vamos prosseguir. 
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 Ob. Cit., pág.1.432. 
187

 Pontes de Miranda, pág. 325; Liebman, pág. 253. 
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6. PENHORA “ON LINE” E O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 

 

 

6.1. Penhora “On Line” – Procedimento. 

 

Por muitas décadas, especificamente em meados dos anos 60 acreditava-se que um 

país somente seria considerado desenvolvido pela gradação de seu PIB.  

O PIB é a sigla para Produto Interno Bruto e representa a soma, em valores 

monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante 

um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia e 

tem o objetivo principal de mensurar a atividade econômica de uma região.  

Passaram-se outras décadas (anos 90) e a Teoria do Desenvolvimento trouxe novas 

expectativas acrescentando a essa informação fato incontroverso relacionado ao IDH dos 

países. 

O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida importante 

concebida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico de uma população. 

Assim, tem-se hoje a certeza de que um país será considerado desenvolvido pela 

combinação de seu PIB somado ao seu IDH, como destacado pelos economistas Schapiro e 

Trubek
188

 em excelente artigo produzido na Fundação Getúlio Vargas/SP. 

Dito isso e considerando que o tema aqui desenvolvido aloca-se na área do Direito, e 

mais ainda, tem um enfoque absolutamente processual tributário, vem natural dúvida 

relacionada à importância dessas informações, e ainda, qual a utilidade do desenvolvimento 

para o Direito?  

Entendemos que esses ―inputs‖ da economia sobre a Teoria do Desenvolvimento 

explica em linguagem competente, de alguma forma, a evolução natural de nossa sociedade, e 

assim sendo, já que o Direito é criado exatamente para delimitar as relações intersubjetivas, 

passamos a compreender importantes modificações da nossa legislação em busca desses fins 

tão caros à sociedade. 

Resta claro que o Direito deve se adequar a esses anseios sociais de forma que não 

macule seus institutos, ao ponto de tornar impraticáveis e insolúveis os conflitos de interesse.  
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 SCHAPIRO & TRUBEK, Redescobrindo o Direito e Desenvolvimento, págs. 18/21. 
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Nesse compasso, e, trazendo a questão já para o nosso enfoque nesse trabalho, 

verificamos que a Constituição Federal desde sua promulgação em 1988 elegeu como direitos 

e garantias fundamentais do cidadão (art. 5º, inciso LXXVIII, CF), "a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Ao contrário do que muitos acreditam o desenvolvimento humano não se opera 

apenas quando aquela sociedade tem acesso à educação, saúde, transporte e moradia, essa 

qualidade de vida almejada também se estende à segurança jurídica nos processos e a certeza 

de que existem meios que autorizam o acesso ao Poder Judiciário para dissolução desses 

conflitos. 

Ademais, a celeridade na tramitação dessas questões tem profunda influência no 

estado emocional das pessoas envolvidas, na economia processual a ser praticada e na 

realização daqueles direitos fundamentais tão destacados. 

Dentro dessa combinação de fatores e de valores caros à nossa sociedade, revelou-se 

uma nova sistemática de satisfação dos créditos tributários dentro dos Executivos em geral e 

no nosso caso no Executivo Fiscal. 

Relatamos nos Capítulos anteriores, o que denominamos de Processo de Positivação 

do Direito e o momento que se dá a distribuição das Execuções Fiscais e a sua específica 

sistemática para cobrança da dívida ativa, caso o ali executado não a pague em 05 (cinco) 

dias. 

Insta festejar que, estamos na era da informação e nada mais convincente e 

proeminente do que a utilização de meios eletrônicos para dinamizar os processos em geral e 

os mecanismos de soluções de conflitos. 

Optamos, neste estágio, pela espécie Penhora ―on Line‖ pelo fato de acreditarmos 

que é excelente medida, mas, nos moldes aos quais hoje se mostra em nada acrescenta à 

expressão da verdadeira tutela jurisdicional, pelos motivos que passaremos a delinear. 

No mesmo sentido, estamos com toda certeza como dizem por aí, ―advogando em 

causa própria‖, assim, acreditamos que pequena mudança de paradigma possa desencadear 

um tão esperado reencontro de águas. A dissociação do processo executório e de seu 

procedimento à expropriação (Penhora ―On Line‖) não resolve nossa questão.  

A Penhora ―On Line‖ surgiu com a Emenda Constitucional n⁰ 45, promulgada pelo 

Congresso Nacional aos 08.12.2004, a conhecida minirreforma do Poder Judiciário, tendo esta 

como finalidade precípua combater a morosidade na entrega da prestação jurisdicional. 

Acompanhando essas inovações do judiciário brasileiro, os Tribunais Regionais e 

Tribunais de Justiça firmaram convênio com o Banco Central do Brasil, que foi denominado 
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Sistema BACEN JUD, com o objetivo de estabelecer regras mínimas para disciplinar a 

chamada "penhora on line", medida esta não prevista na Lei de Execuções Fiscais e nem no 

Código de Processo Civil que lhe serviria subsidiariamente. 

Procedimentalmente, por intermédio do Sistema BACEN JUD, os juízes recebem 

senhas individuais do gestor de senha existente em cada Tribunal Regional, e, então, acessam 

uma página do Banco Central preenchendo um formulário eletrônico, denominado 

"Solicitação de Bloqueio de Contas", com campos a serem preenchidos com os dados do 

solicitante (juiz), dados do processo e dados para solicitação de bloqueio de contas.  

Com essas informações, o Banco Central ao receber a solicitação do juiz, encaminha-

a por e-mail a todas as instituições financeiras do Brasil, e estas, pelo sistema de informática 

fazem a triagem e bloqueiam a importância solicitada nas contas dos titulares. A resposta do 

Banco ao Juiz deve ser documentada por Ofício. 

A primeira questão que devemos desmistificar nesse ponto gira em torno da principal 

característica da Penhora ―On Line‖. Trata-se, assim como qualquer tipo de Penhora como já 

relatamos, de afetação e não procedimento de puro e simples bloqueio de contas. 

No bloqueio, apesar do dinheiro permanecer na mesma conta depositado, torna-se 

indisponível, não podendo ser utilizado. Já na Penhora ―on line‖, há a retirada do bem da 

esfera patrimonial do devedor, passando para conta judicial, vinculada a determinado 

processo e à disposição do juízo. 

Portanto, assim como as demais espécies de Penhora como descrevemos no Capítulo 

anterior, a Penhora ―On Line‖ também tem caráter de expropriação e sua Natureza Jurídica se 

reveste de ato executório. 

Como dito, a execução contém três fases distintas bem delineadas: a citação/ 

expropriação, arrematação e alienação, sendo essa última, por opção do credor, se reveste em 

adjudicação ou usufruto.  

A Penhora ―on line" está inserida nessas fases, destacando sua realização somente 

após a expedição judicial de mandado de citação e penhora para que o devedor pague a dívida 

em 05 (cinco) dias, ou garanta a execução sob pena de penhora (LEF, 8⁰).  

A ausência de citação viola o artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal
189

, pois, há 

privação de bens ou direitos sem Defesa, sem o Devido Processo Legal e a ampla defesa. 
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 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
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Não podemos, em prol da celeridade processual e da eficiência dos atos 

administrativos, suplantar as orientações constitucionais e infraconstitucionais, como 

claramente explanado nos 02 (DOIS) primeiros julgados abaixo destacados: 

 

EMENTA 

DIREITO TRIBUTÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO 

DEVEDOR TRIBUTÁRIO. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. É 

necessária a comprovação do esgotamento de diligências destinadas à 

localização de bens do devedor para a determinação de indisponibilidade de 

bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN. A medida de decretação da 

indisponibilidade geral dos bens, com fundamento no mencionado 

dispositivo do CTN, a qual é mais gravosa do que a simples penhora on line 

dos valores executados, exige o prévio esgotamento de todas as diligências 

possíveis tendentes à localização de bens do devedor. No AgRg no Ag 

1.429.330-BA, a Primeira Seção conceituou o esgotamento das diligências 

para localização de bens como o "uso dos meios ordinários que possibilitam 

o encontro de bens e direitos de titularidade da parte executada, como, por 

exemplo, o acionamento do sistema Bacen Jud e a expedição de ofícios aos 

registros públicos de bens para que informem se há patrimônio em nome do 

devedor". Precedentes citados: Resp 1.184.765-PA, DJe 3/12/2010 

(Repetitivo); AgRg no Ag 1.164.948-SP, DJe 2/2/2011, e AgRg no Ag 

1.429.330-BA, DJe 3/9/2012. (AgRg no REsp 1.329.012-SC, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012). 

 

EMENTA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS 

FINANCEIROS PELO SISTEMA BACEN JUD. Para que seja efetuado o 

bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do sistema Bacen Jud, 

é necessário que o devedor tenha sido validamente citado, não tenha pago 

nem nomeado bens à penhora e que tenha havido requerimento do exequente 

nesse sentido. De acordo com o art. 185-A do CTN, apenas o executado 

validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora poderá ter 

seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen Jud, sob pena 

de violação do princípio do devido processo legal. Ademais, a constrição de 

ativos financeiros do executado pelo referido sistema depende de 

requerimento expresso do exequente, não podendo ser determinada de ofício 

pelo magistrado, conforme o art. 655-A do CPC. Precedentes citados: REsp 

1.044.823-PR, DJe 15/9/2008, e AgRg no REsp 1.218.988-RJ, DJe 

30/5/2011.(AgRg no REsp 1.296.737-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, julgado em 5/2/2013). 

 

Encontramos também, julgados, como a Ementa abaixo transcrita, dando outro 

sentido ao artigo 185-A do CTN, no dizer o i. Relator, necessária a ―interpretação sistêmica‖ 

                                                                                                                                                         
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201296737
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do artigo 185-A CTN e 655-A do CPC que autoriza a Penhora ―On Line‖ independente de 

exaurimento de diligências anteriores: 

 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. 

BACENJUD. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSTRIÇÃO EFETIVADA 

APÓS A LEI Nº 11.382/06. 1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min.Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010, pela 

sistemática do artigo543-C do CPC, decidiu que, após o advento da Lei nº 

11.382/06, o juiz não pode exigir do credor o exaurimento das diligências, na 

busca por outros bens, para a decretação da penhora on line. 2. A Primeira 

Seção deste Tribunal ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos 

artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora 

eletrônica de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do 

exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, após o 

advento da Lei nº 11.382/06. Recurso especial representativo de controvérsia 

n.º1.184.765/PA. 3. Portanto, no regime posterior à Lei nº 11.382/06, a 

aplicação dos artigos 655 e 655-A, do CPC aos feitos de execução fiscal 

conduzem ao entendimento de que a penhora em dinheiro, por ser 

preferencial, pode ser requerida pelo credor, mesmo que o devedor indique 

bens na ordem inferior do rol do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, 

como ocorreu no presente caso, em que se nomeou precatório (inciso VIII). 

4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1229689 PR 2011/0002544-5, 

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2012). 

 

Nos primeiros julgados destacados há nítida e desvelada preocupação do STJ em 

manter a força dos princípios aplicados e dos enunciados prescritivos que no caso estão 

insculpidos na Lei de Execução Fiscal (Lei n⁰ 6.830/1980) e no artigo 185-A do CTN
190

 para 

que a medida expropriatória, caso seja aplicada, também se revele eficaz e irrefutável. 

Ao passo que, em comparação o último julgado se revela irredutível quanto aos 

ditames do artigo 185-A do CTN direcionado, única e exclusivamente, às questões de 

natureza tributária. 

Contrários a esse tipo de julgado, sentimos que as medidas jurídicas em geral que são 

acompanhadas de força constitucional e legal geram poucas discussões. A sensação de que, 

                                                 
190

 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. (Acrescentado pela LC-000.118-2005) 

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz 

determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. 

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão 

imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houver promovido. 
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determinado ato, violou incondicionalmente esses preceitos gera desconforto processual e 

certa desmoralização dos atos praticados pelos agentes competentes. Isso cria mobilização 

processual desnecessária, banalizando as legítimas discussões. 

Apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir não ser essa matéria afeta à 

sistemática de Repercussão Geral, conforme EMENTA abaixo, não retira a importância e o 

caráter legal da medida que segue os moldes delineados:  

 

REPERCUSSÃO GERAL EM ARE N. 683.099-MG 

RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE DINHEIRO OU 

DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN-JUD. DILIGÊNCIAS 

PRÉVIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS 

PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 

(ART. 543-A DO CPC). 

1. A controvérsia a respeito da legitimidade de penhora de dinheiro ou outros 

ativos financeiros pelo sistema eletrônico do denominado Bacen-Jud 

independentemente do prévio esgotamento das vias extrajudiciais para 

localização de outros bens penhoráveis é de natureza infraconstitucional, não 

havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830805 AgR, 

Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/05/2012; ARE 

642119 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 

15/03/2012; AI 807715 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, DJe de 25/11/2010; AI 789312 AgR, Rel. Min. ELLEN 

GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25/10/2010).2. É cabível a atribuição dos 

efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há 

matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à 

Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, 

Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de 

repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.  

 

Acreditamos que, a declaração de ausência de Repercussão Geral não retira a 

importância do tema e o cuidado dos julgadores em preservar a legalidade dos atos. Essa 

declaração tem cunho formal em razão da matéria que deve ser levada à repercussão. Somente 

isso. Não há decisão de cunho meritório lidando sobre o tema em nível constitucional. 

Reconhecemos que, a penhora ―on line‖ se justifica pelo fato de dar maior 

efetividade à prestação jurisdicional, com escopo nos artigos 9⁰ e 11⁰ da LEF, onde determina 

a ordem de preferência para penhora em dinheiro. Tem, portanto, o intuito de amenizar a 

morosidade processual atual. 

Reiteramos que, nosso entendimento sobre essa ordem preferencial não faz nenhum 

sentido desde que o bem indicado dê a satisfatividade buscada nas cobranças das Dívidas 

Ativas. 



 

 

 

 
166 

 

 

Ocorre que, mesmo considerando a ordem de preferência acima, não estamos a 

suscitando apenas para justificar a Penhora ―On Line‖ e sim para demonstrar que o dinheiro, 

sem sombra de dúvidas ainda é a melhor forma de garantia da execução. 

Não há, portanto, contrassenso da nossa parte. 

 

 

6.1.1. Aspectos positivos 

 

A Penhora ―On line‖ como afetação sobre direitos caracteriza uma evolução jurídica, 

eficaz para o cumprimento das decisões, principalmente de cunho fiscais, trazendo maior 

credibilidade e agilidade ao Executivo Fiscal. 

Não há como negar, sem maiores digressões, que o uso desse sistema torna a penhora 

menos onerosa tanto ao Estado, se considerado a desburocratização dos atos processuais, 

como também para o devedor, hipótese que não terá gasto como, o custo de registro da 

penhora, publicação de editais, despesas em leilões, dentre outros. 

Ademais, o imediatismo na garantia da execução pela Penhora ―On line‖ impede, 

sem qualquer dúvida, que o devedor pratique um ato fraudulento, seja, por simulação
191

 ou 

dissimulação, já que o ato expropriatório se faz tão eficiente que blinda o direito afetado. 

Sobre simulação e dissimulação utilizamos por analogia a forma de pensar do i. Prof. 

Paulo Ayres Barreto em interessante artigo publicado na Revista Diálogo Jurídico. 

A penhora ―on Line‖ também proporciona às partes envolvidas maior elasticidade 

quanto às discussões trazidas em sede de Embargos à Execução Fiscal, pois, trata-se de ação 

de conhecimento que possibilita a produção de todos os meios de prova em direito admitidas e 

suficientes para a desconstituição do crédito tributário ou não. 

Lembra-nos os dizeres da i. Profa. Fabiana Del Padre Tomé
192

 sobre as Provas em 

Matéria Tributária em que: ―Havendo construção de linguagem própria, na forma como o 

direito preceitua, o fato dar-se-á por juridicamente verificado e, portanto, verdadeiro‖. 

E prossegue: 

 

                                                 
191191

 BARRETO, Paulo Ayres, para o i. autor a ―simulação compreende situação em que se  tem aparência 

diversa do efetivo querer das partes, ao passo que na dissimulação há dois fatos vertidos em linguagem: entre 

dois negócios jurídicos um não representa o querer das parte e outro está oculto. Constitutivo da efetiva relação 

jurídica – exige a produção de provas que atestem tais ocorrências. Exige-se a comprovação da relação 

implicacional entre as provas coletadas pelas autoridades administrativas e o fato que se pretende provar‖. 
192

 A Prova no Direito Tributário/Fabiana Del Padre Tomé, p.25. 
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―A nosso ver a linguagem escolhida pelo direito vai não apenas dizer que um 

evento ocorreu, mas atuar na própria construção do fato jurídico (fato que 

ingressou no ordenamento jurídico mediante o processo seletivo de filtragem 

desse subsistema) e, mais especificamente, do fato jurídico tributário, 

tomado como enunciado protocolar que preenche os critérios constantes da 

hipótese da regra-matriz de incidência tributária. Apenas se presentes as 

provas em direito admitidas ter-se-á por ocorrido o fato jurídico tributário. 

Provado o fato, tem-se o reconhecimento de sua veracidade. Somente se, 

questionado ou não, o enunciado pautar-se nas provas em direito admitidas o 

fato é juridicamente verdadeiro (verdade lógica)‖
193

.  

 

Portanto, nos moldes acima delineados, a sequência lógica da medida expropriatória 

proporciona a efetividade para a satisfação do crédito tributário inadimplido.  

 

 

6.1.2. Aspectos negativos. 

 

Caso o presente trabalho fosse encerrado no item anterior chegaríamos à ilusória 

conclusão de que todos os problemas relacionados à Execução Fiscais, então, estariam 

resolvidos pela excepcional, insubstituível e revolucionária espécie de Penhora ora tratada. 

Na verdade, a prática da penhora ―on line‖ extrapola os limites do Convênio BACEN 

JUD. Alguns juízes ao receberem os ofícios determinam, indevidamente, a transferência do 

valor bloqueado para a conta judicial, o que extrapola os limites previstos no Convênio 

BACEN JUD, já que este apenas prevê a possibilidade de determinação de bloqueios e 

desbloqueios de contas correntes e aplicações financeiras. 

A penhora ―on line‖ viola o direito e garantias fundamentais que destacamos de 

grande importância ao desenvolvimento de todo país, como, a preservação dos direitos 

patrimoniais, da livre-iniciativa e da função social da empresa, como geradora de emprego, e 

assim, da própria economia nacional.  

Admitir que o juiz, arbitrariamente, determine a quebra do sigilo bancário do 

devedor, fere diversos princípios constitucionais (como por exemplo, da intimidade e do 

devido processo legal) e regras processuais inerentes à execução (o artigo 620 do Código de 

Processo Civil – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR). 

Falar em princípios quando se tem um instrumento de tanta efetividade processual 

como a Penhora ―On Line‖ certamente cultiva animosidade e desconfiança, principalmente 
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 Ob.cit., pág.35. 
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porque já nos deparamos com muitas criações científicas que não encontram saídas plausíveis 

e se apoiam em princípios sem qualquer força probante. 

Não, estamos nos debruçando em argumentos que estão longe de plantar essas vigas 

falsas. 

O Processo de Execução Fiscal deve buscar um equilíbrio, uma harmonização, entre 

o direito de um credor em haver o que lhe é devido e o direito de um devedor em se defender 

de cobranças ilíquidas, incertas ou inexigíveis. 

Sabemos que o pagamento tributário é um dever de todos nós, mas, pagar tributo 

com clara ofensa à dignidade, ou de forma a gerar grande descompasso na continuidade a uma 

atividade empresarial não pode servir de base a um país e muito menos a um dos poderes da 

república (JUDICIÁRIO). 

Assim ocorrendo, a penhora ―on line‖ configura-se como um verdadeiro abuso de 

poder. 

Discorremos vastamente no Capítulo antecedente que, é direito do devedor quando 

citado para realizar o pagamento do crédito tributário inadimplido, nomear bens ou direitos na 

garantia da execução, e, então, possa exercitar a ampla defesa e o contraditório no processo. 

A ordem de nomeação é relativa, ou seja, pode ser alterada de acordo com as 

circunstâncias fáticas de cada caso concreto, cabendo ao magistrado decidir com 

razoabilidade e justiça social. 

Não se pode admitir que a Penhora ―On Line‖ como ato de afetação afiance 

inúmeros excessos, como destacaremos abaixo: 

 

A) Excesso de execução: Afetação de todas as contas da Pessoa Jurídica  

A determinação de bloqueio pode afetar todas as contas bancárias do devedor, 

independentemente da quantia necessária para o pagamento da dívida, o que resulta num 

verdadeiro excesso de execução. Ao digitar apenas o CNPJ da empresa ou até mesmo o CPF 

dos sócios, a ordem dada atinge todas as contas cujos dados correspondem em nível nacional. 

Da mesma forma, tal ação compromete o capital de giro da empresa, tornando o ato abusivo, 

por não atender o princípio da economicidade da execução, previsto no artigo 620, do CPC. 

 

B) Extrapola os limites do título executivo 

A penhora extrapola os limites contidos no título executivo. Todo valor bloqueado 

que extrapole o que indica o título se revela em excesso e não faz parte da execução, logo, a 
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medida não poderia ser adotada, pois o devedor deverá sofrer constrição de seus bens até o 

limite do necessário para garantir a obrigação. 

Nesse sentido esclarece o i. Professor José Frederico MARQUES
194

 que: ―O título 

executivo, judicial ou extrajudicial, como pressuposto específico da execução forçada, além 

de lhe servir de fundamento, traça-lhe os limites e extensão‖. 

Os limites e extensão do título executivo extrajudicial representado pela CDA não 

podem ser sobrepostos com outros valores ou outras disposições sob pena de atingir 

diretamente o sucessivo Controle de Legalidade dos atos administrativos praticados, e, com 

isso, declinar da própria veracidade daquela inscrição. 

Sabemos que o artigo 26 da LEF abaixo transcrito autoriza o cancelamento da 

inscrição na Dívida Ativa: 

 

―Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes‖. 

 

Esse cancelamento está condicionado no tempo e no espaço na Execução Fiscal. No 

tempo, pois essa decisão de primeira instância retrata a Sentença a ser proferida nos Embargos 

à Execução Fiscal, criando um tempo razoável para que o Procurador que a inscreveu possa 

convalidar, com a defesa do devedor e seus argumentos, a admissibilidade de seu instrumento, 

e ainda, no espaço, pois, assim resolvido, os limites da execução estarão condicionados 

àqueles conferido pelo seu respectivo Título Executivo, no caso a CDA. 

Não faz sentido algum a penhora ―On line‖ exceder o valor do título.  

 

C) Ônus excessivo à empresa 

Sabemos que o capital de giro de uma empresa representa seu alicerce no 

prosseguimento de suas atividades. Não se pode acessar, incondicionalmente, esses alicerces 

sem o devido planejamento, ou provisionamento. 

As consequências podem acarretar em ônus excessivo, de fácil percepção, quando 

dessa penhora excessiva, resultar em valores destinados ao pagamento de outras obrigações 

como tributos, ou até mesmo, sobre outras verbas de natureza alimentar, como salários de 

empregados. 
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 MARQUES, José Frederico; SANDOVAL, Ovídio Rocha Barros. Instituições de Direito processual Civil. 

Ed. Millennium , p. 172. 
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Temos certeza que, a empresa, sempre que possível deve ser preservada, em razão de 

relevante função social que desempenha na sociedade moderna, pois é fonte geradora de 

empregos.  

Ocorre que nem sempre essa condição é considerada, como destaca o autor Sávio
195

 

sobre a Penhora ―On Line‖:  

 

―Ainda que se informe ao juiz da causa que já foi efetuado bloqueio 

suficiente em uma conta corrente, em vários casos o magistrado não libera 

imediatamente as outras contas, aguardando a transferência do valor para 

conta do Banco do Brasil em nome do juízo. Sem dúvida, é uma situação 

que pode levar uma empresa a uma crise financeira, podendo inclusive, 

inviabiliza-la durante alguns dias. Alegam os senhores juízes, que eles nada 

podem fazer, pois se trata de um problema exclusivamente operacional, 

competindo o Banco Central a criação de mecanismos que limitem a penhora 

em uma conta até o total da dívida.‖  

 

Contrários ao absurdo acima descrito, destacamos que, na efetivação da penhora 

incumbe ao magistrado aferir as circunstâncias de cada caso concreto, e decidir com cautela e 

reflexão, mormente porque as normas instrumentais não possuem caráter absoluto, a ponto de 

afetarem a sobrevivência de uma empresa ou o normal desenvolvimento produtivo do 

patrimônio do devedor. 

Nesse descompasso, alertamos ainda que, a ordem de desbloqueio não acompanha a 

mesma rapidez que o bloqueio, fazendo com que o devedor fique a mercê das secretarias das 

Varas, e por isso nos adverte o i. processualista Dr. Cândido DINAMARCO
196

:  

"Esse procedimento leva, em alguns casos, semanas, gerando transtornos e 

colocando em risco a saúde econômica das empresas executadas‖.  

A invasão bancária dos devedores prestigia claramente os maus devedores e cria 

grande deficiência no sistema, como novamente pondera o i. Professor
197

 abaixo destacado: 

 

―[...] todo movimento de agilização encontra limites legitimamente 

intransponíveis, que levam o construtor do sistema a conformar-se com o 

racional equilíbrio possível entre duas exigências antagônicas, a saber: de 

um lado a celeridade processual, que tem por objetivo proporcionar a 

pacificação tão logo quanto possível; de outro, a ponderação no trato da 

causa e das razões dos litigantes, endereçada à melhor qualidade dos 

julgamentos.‖ 
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 ZAINAGHI, Sávio Domingos. Mitos e Verdades sobre a Penhora on line. Direito e Justiça. O Estado do 

Paraná - Publicado em 08.08.2004, p. 05. 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel: Instituições de Direito Processual Civil, 1°vol. 4.ed. São Paulo: Ed. 

Malheiros. 2004, p. 141. 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel: Instituições de Direito Processual Civil, 1°vol. 4.ed. São Paulo: Ed. 

Malheiros. 2004, p. 141. 
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Resta claro que nesses moldes a medida não é adequada, exigível e muito menos 

proporcional. Não podemos conceber o fato de que, ao digitar apenas o CNPJ da empresa ou 

até mesmo o CPF dos sócios, a ordem dada possa atingir todas as contas em nível nacional. 

 

 

6.2. Princípio da Menor Onerosidade na Jurisprudência. 

 

Diante desse emaranhado de situações adversas nos parece que há necessidade de 

ponderação. O sistema da penhora ―on line‖ agride violentamente o equilíbrio dos processos 

executivos, o qual, o princípio da proporcionalidade tanto visa. 

Assim, primeiro destaque que entendemos necessários a essa ponderação informa 

que a execução fiscal deve seguir o princípio do meio menos gravoso para o executado, 

previsto no art. 620 do CPC.  

Este artigo é norma cogente de conteúdo ético e social, e, deve ser obrigatoriamente 

observado pelo juiz da execução fiscal. 

A execução deve se dar de forma menos gravosa para os devedores e isso não 

significa dizer que a efetividade não seja alcançada em face da flexibilidade da medida.  

Toda e qualquer ordem judicial que se distancie da legislação processual pátria 

poderá ser objeto de questionamento por meio dos instrumentos processuais específicos e será 

cassada com a mesma agilidade que o sistema penhora ―On line‖. 

Humberto Theodoro Jr
198

, de forma bem explícita adverte: 

 

"Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, 

satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao 

devedor. Assim, quando por vários meios o credor puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

devedor (art. 620)." 

 

Sabe-se que a Execução Fiscal figura como resultado do exercício de um direito do 

credor, para satisfazer o crédito tributário inadimplido, nem por isso o sujeito passivo deve ser 

inutilmente sacrificado. É possível adimplir de forma sustentável. 

O interesse social e a finalidade ética do processo exigem, sem dúvida, que a dívida 

(em acepção ampla) seja totalmente adimplida. Mas, nem assim o credor tem o direito de 

agravar a situação do devedor, no curso da execução, escolhendo meio mais oneroso. 
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 THEODORO Jr, Humberto, curso de Direito Processual Civil, vol.I, Editora Forense, p. 13 
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Destacamos importante limitador prescrito no artigo 185-A do CTN, como abaixo 

transcrito: 

 

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. . 

§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao 

valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da 

indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. . 

§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o 

caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada 

dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. . 

 

 

Pela orientação do CTN apenas depois de citado e de não nomear bens passíveis de 

Penhora que a indisponibilidade será autorizada. Trata-se daquele planejamento que falamos 

anteriormente, em que, dá-se a possibilidade do próprio devedor se estruturar para esse 

momento processual. 

Como fizemos no transcorrer desse trabalho, vale verificar o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) a esse respeito: 

 

EMENTA 

DIREITO TRIBUTÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO 

DEVEDOR TRIBUTÁRIO. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. 

É necessária a comprovação do esgotamento de diligências destinadas à 

localização de bens do devedor para a determinação de indisponibilidade de 

bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN. A medida de decretação da 

indisponibilidade geral dos bens, com fundamento no mencionado 

dispositivo do CTN, a qual é mais gravosa do que a simples penhora on line 

dos valores executados, exige o prévio esgotamento de todas as diligências 

possíveis tendentes à localização de bens do devedor. No AgRg no Ag 

1.429.330-BA, a Primeira Seção conceituou o esgotamento das diligências 

para localização de bens como o "uso dos meios ordinários que possibilitam 

o encontro de bens e direitos de titularidade da parte executada, como, por 

exemplo, o acionamento do sistema Bacen Jud e a expedição de ofícios aos 

registros públicos de bens para que informem se há patrimônio em nome do 

devedor". Precedentes citados: REsp 1.184.765-PA, DJe 3/12/2010 

(Repetitivo); AgRg no Ag 1.164.948-SP, DJe 2/2/2011, e AgRg no Ag 

1.429.330-BA, DJe 3/9/2012. AgRg no REsp 1.329.012-SC, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012.  

 

 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201329012
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EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. 

BACENJUD. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO 

EFETUADO APÓS A LEI Nº 11.382/06. ESGOTAMENTO. 

DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DESNECESSÁRIO. NOMEAÇÃO. 

PENHORA. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. PRERROGATIVA. 

RECUSA. FAZENDA PÚBLICA. 1. Inexiste ofensa aos arts. 458 e 535, do 

Código de Processo Civil-CPC quando o Tribunal analisa, ainda que 

implicitamente, a tese sobre a qual gravitam os dispositivos legais tidos por 

violados de modo integral, suficiente e adequado. 2. A Corte Especial, no 

julgamento do REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 

15.09.2010, pela sistemática do artigo543-C do CPC, decidiu que, após o 

advento da Lei nº 11.382/06, o juiz não pode exigir do credor o exaurimento 

das diligências, na busca de outros bens, para a decretação da penhora on 

line. 3. Da mesma forma, a Primeira Seção deste Tribunal ratificou a 

necessidade de interpretação sistemática dos artigos 655-A do CPC e 185-A 

do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica de depósito se aplicações 

financeiras, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, 

por parte do exequente, após o advento da Lei nº 11.382/06. 4. O 

deferimento da penhora ocorreu após o advento da Lei nº 11.382/06, quando 

já era possível a constrição de créditos depositados em instituições 

financeiras, sem exigir-se que o credor se esforçasse, primeiramente, na 

realização de outras providências, visando à garantia da execução. 5. 

Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1148365 RS 2009/0034471-4, 

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2011) 

 

O mesmo Tribunal Superior possui posicionamentos divergentes sobre o 

exaurimento dos meios nos termos do artigo 185-A o que nos leva a crer que cada caso deve 

ser analisado de forma individualizada. Falta-nos o que chamamos de empatia jurídica em que 

cada situação merece ser exaustivamente analisada. 

Ademais, tem-se ainda, como abaixo transcrito no julgado que a ordem de 

preferência também pode ser um agravante no que tange ao esgotamento das diligências: 

 

EMENTA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA 

EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 

CPC E RES. 8/2008-STJ).  

Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do 

bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no 

art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha 

apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio 

da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9º, 

III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, 

observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É do devedor o ônus 

de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens 

penhoráveis e, para que essa providência seja adotada, é insuficiente a mera 

invocação genérica do art. 620 do CPC. Exige-se, para a superação da ordem 

legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que 
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justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor 

no caso concreto. Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira 

Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 

17/3/2011. (REsp 1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

12/6/2013). 

 

O estrito legalismo quanto à ordem preferencial combinado com a gana de não se 

aguardar o melhor posicionamento do devedor nesse momento processual nos conduz à 

ineficácia da medida nos termos até agora operados. 

A questão que se forma a esse respeito refere-se à comparação entre as orientações 

do artigo 9⁰ e 11⁰ da LEF, artigo 655 do CPC, com o artigo 185-A do CTN. Diz-se 

claramente que o dinheiro se encontra como primeiro na ordem preferencial das garantias e a 

Penhora ―On Line‖ é o verdadeiro reflexo disso, mas, isso não significa que essas indicações 

não podem ser flexibilizadas para que se encontre a melhor forma de garantia da execução. 

 

 

6.3. Balizas legislativas e jurisprudenciais em busca da satisfação do crédito 

tributário por meio da Penhora “On Line”. 

 

Primeira consideração a ser levantada, para que, encontremos balizas legislativas e 

jurisprudenciais em busca da satisfação do crédito tributário por meio da Penhora ―On Line‖ 

se mostra delineado nos indícios de que cada caso concreto pode representar. 

Esses indícios como bem descreve o Prof. Paulo de Barros Carvalho citando Fabiana 

Del Padre TOMÉ
199

 se refere à veracidade ou falsidade de um fato: ―tomamos indícios, na 

acepção de tudo aquilo que, possa levar por uma operação mental a conclusão acerca da 

veracidade ou falsidade de um fato‖. 

Portanto, o comportamento do contribuinte desde o lançamento tributário deve 

balizar esses indícios que estamos nos referindo e que certamente trarão importantes 

informações na consecução ou não da medida expropriatória imediata.  

Esse ―histórico‖ de procedimentos e atos praticados pelo contribuinte já podem 

representar uma interessante dissociação dos tipos de contribuintes, que elegemos: bons 

pagadores e maus pagadores. 

Ademais, já existe grande aparato dos setores de fiscalização, principalmente 

eletrônico, capaz de aglutinar todas as provas relativas a esse histórico de contribuintes acima 

                                                 
199

 Ob.cit., pág.77. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1337790
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citado. Não podemos mais admitir o desenlace de informações hoje identificado nas Receitas 

em Geral e suas respectivas Procuradorias.  

Cuidando, assim, da origem, podemos prosseguir destacando como segunda 

consideração à combinação de todas as legislações trazidas no curso desse trabalho de forma 

sistêmica para que a Penhora ―On Line‖ não signifique uma medida de mão única. 

Nesse contexto temos o artigo 655 e 655-A do CPC, os artigos 9⁰ e 11⁰ do LEF e 

mais o artigo 185-A do CTN como meios determinantes dessa equalização. O credor deverá 

participar dada a mesma força ao devedor. 

Essa aproximação credor/devedor somente ocorrerá no caso daqueles contribuintes 

identificados como bons pagadores, pois, são para essa espécie de contribuintes que se aplica 

o princípio da menor onerosidade. 

Para aqueles que no histórico existem indícios de contribuintes do tipo maus 

pagadores, valerá, sem qualquer hesitação, a expropriação imediata representada pela Penhora 

―On Line‖ nos termos já hoje verificados. 

A Jurisprudência já nos auxilia no sentido de afastar o que impede essas 

determinações, como a ordem preferencial e a decretação de ofício do bloqueio de direitos:  

 

EMENTA  

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. SISTEMA BACEN-JUD.  

1. O dinheiro é o bem que goza de preferência em relação aos demais, na 

ordem de penhora estabelecida no art. 655 do CPC. Embora a ordem ali 

estabelecida não tenha caráter absoluto (Súmula 417/STJ), sua observância 

deve ser, em regra, atendida, cabendo ao executado, se for o caso, comprovar 

as especiais circunstâncias que possam eventualmente justificar situação de 

exceção.  

2. Conforme assentado pela Corte Especial, em julgamento de recurso 

representativo de controvérsia, a penhora de dinheiro ou de ativos 

financeiros pelo sistema Bacen-Jud previsto no art. 655-A do CPC, não está 

condicionada a qualquer providência do credor no sentido de promover 

prévia tentativa de penhora de outros bens (REsp 1.112.943/MA, julgado em 

15/09/2010).  

3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1205309 RJ 2010/0138586-7, 

Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

19/10/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/10/2010) 

 

 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACEN 

JUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA EXEQUENTE. 

DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 

655-A DO CPC. Nos termos do art. 655-A do CPC, a constrição de ativos 

financeiros da executada, por meio do Sistema Bacen Jud, depende de 
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requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex 

officio pelo magistrado. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 48136 RS 2011/0217994-6, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2011) 

 

 Assim, afastada a ordem preferencial e a determinação de ofício da Penhora ―On 

Line‖ já estamos, pela jurisprudência, devidamente apoiados naquela aproximação 

credor/devedor proposta. 

Nesse estágio, podemos questionar a viabilidade dessa aproximação dentro da 

sistemática do Executivo Fiscal que não nos permite qualquer meio de defesa, senão por 

embargos. 

Aqui, como terceira consideração, clamamos pelo inter-relacionamento entre os 

diferentes ritos processuais, mesmo que de natureza distintas, que discorremos no Capítulo 3, 

para nos auxiliar no que compete à readaptação do procedimento executório. 

O autor espanhol Gregorio ROBLES
200

 descreve em seu livro as Regras do Direito e 

as Regras dos Jogos interessante fala sobre o que ele chama de Silencio Procedimental em 

que: ―São momentos livres aqueles nos quais não há procedimento, isto é, nos que o que há é 

silêncio procedimental‖ estabelecendo assim a criação de caminhos procedimentais.  

Nesse contexto, nada impede que a Penhora ―On line‖ seja precedida por audiência 

de justificação prévia, por exemplo, ou até mesmo de diligências específicas no sentido de se 

verificar ―in loco‖ a atividade daquele contribuinte. 

Por fim, com essas possibilidades mencionadas, trazemos também aqueles conceitos 

considerados no Capítulo 1 trabalhados por KANT em que, a coação e auto coação servirão 

de mola propulsora às propostas ora trabalhadas. 

Com a participação efetiva do credor/devedor e judiciário, acreditamos que podemos 

encontrar de forma mais decisiva a solução desses conflitos. Nesses termos, o Processo de 

Positivação do Direito será também finalizado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 ROBLES, Gregorio, As Regras do Direito e as Regras dos Jogos, pag. 80 e 81. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Concluímos que grandes mudanças são identificadas não somente no estudo do 

Direito Positivo, como também na sua própria aplicação.  

Como objeto cultural, o Direito desencadeia procedimento capaz de reconhecer seu 

caráter retórico, ditado pela Hermenêutica Jurídica e de compreendê-lo como produto efetivo 

de um tempo histórico marcado pela presença sensível de invariantes axiológicas, para 

atendimento dos anseios de toda a sociedade. Nossa atual realidade reconhece a possibilidade 

de se estabelecer expectativas de comportamento e de torná-las efetivas ao longo do tempo 

impedindo que o direito assuma feição caótica e dando-lhe a condição de apresentar-se como 

sistema organizado, pronto para realizar as diretrizes supremas que a sociedade idealiza. 

Mesmo que, em certos momentos, a ordem normativa possa parecer mero conjunto de 

estratégias discursivas voltadas a regrar condutas interpessoais, tudo isso junto há de 

processar-se no âmbito esperado, em que as palavras utilizadas pelo legislador, a despeito de 

sua larga amplitude semântica, ingressem numa combinatória previsível, mantida sob o 

controle das estruturas sociais dominantes.  

O processo, por consequência, segue os mesmos passos acima indicados, em que o 

primado da segurança jurídica deverá ser efetivamente aplicado, atendendo sua qualificação 

de sobreprincípio constitucionalmente instituído. Essa segurança está calcada na aplicação do 

Direito de forma a pacificar os ânimos já desgastados pela pluralidade de interpretações 

dirigidas distintamente a interesses difusos desconexos.  

O pedido na Execução Fiscal, gira em torno ao artigo 8° da LEF, em que se visa à 

citação do executado para que efetue o pagamento da dívida em 05 (dias) dias, acrescidos de 

juros, multa de mora e encargos indicados na CDA ou garanta a Execução, indicando bens à 

Penhora, e isso, deve mudar.  

Abrimos um parêntese na nossa conclusão, pois, hoje se estima segundo o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em 

média, a fase administrativa do processo tributário tenha uma duração de 04 anos para ser 

concluída e a fase judicial, 12 anos. Esse fato, somado à ineficácia da execução fiscal dos 

créditos tributários, explica, em boa medida, o fato de que menos de 1% do estoque da dívida 

ativa da União de R$ 400 bilhões de reais ingressa nos cofres públicos a cada ano por essa 

via, sendo que o percentual do ingresso não ultrapassa a 2,5% do estoque (R$ 9,6 bilhões de 

reais de arrecadação em 2006), mesmo com as medidas de parcelamento adotadas (REFIS, 
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PAES e PAEX) e com a incorporação dos depósitos judiciais. Em 2011 o estoque da Dívida 

Ativa era de quase 1 Trilhão e a arrecadação foi de 13,6 bilhões. Isso significa que, 

aproximadamente 60% dos processos de execução fiscal vencem a etapa de citação. Destes 

(com citação), 25% conduzem à penhora, mas somente 16% das penhoras resulta em leilão. 

Em 47,4% dos processos ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação, e, em 46,2% 

das tentativas de citação por AR são exitosas, contra 47,1% das tentativas de citação por 

oficial de justiça e 53,8% das tentativas de citação por edital. Em 15% dos casos há penhora 

de bens, e somente 33% dessas penhoras resulta da apresentação voluntária de bens pelo 

devedor. Apenas 2,6% das ações de execução fiscal resultam em algum leilão judicial, com ou 

sem êxito. Do total de processos, o leilão gera recursos suficientes para satisfazer o débito em 

apenas 0,2% dos casos. O grau de sucesso das ações de execução fiscal é relativamente alto, 

uma vez que em 33,9% dos casos a baixa ocorre em virtude do pagamento integral da dívida, 

índice que sobe para 45% nos casos em que houve citação pessoal. (Segundo dados do CNJ: 

―A execução fiscal no Brasil e o impacto no Judiciário‖ - www.cnj.jus.br/pesquisas-

judiciarias/cnj-pesquisa - pp. 11-12).  

Voltamos, então a concluir que, acreditamos que, a coercibilidade do instituto da 

Penhora ―On Line‖, não pode desconsiderar a segurança jurídica, caso contrário à busca pelo 

crédito tributário restará maculada e prejudicará o desenvolvimento e evolução das 

instituições caras à sociedade. Não temos qualquer dúvida que, o contribuinte inadimplente 

deve ser coagido ao recolhimento tributário, já que sabemos que toda sociedade, portanto, 

todos nós somos obrigados a esse recolhimento, mas isso não significa que em uma situação 

de expropriação, característica da Penhora em Execução Fiscal, o contribuinte deva sofrer, 

indiscriminadamente, quaisquer formas de redução de seu patrimônio. 

Para a exigência válida da Ação de Execução Fiscal destacamos 03 (três) 

pressupostos específicos e imprescindíveis, que devem ser observados: Lançamento ou 

Decisão Irreformável no âmbito do Processo Administrativo, Título Executivo Extrajudicial, 

representado pela Certidão de Dívida Ativa, Liquidez, certeza e exigibilidade do título. 

No curso da ação as partes, a causa de pedir e o pedido são os componentes 

indispensáveis para determinação do seu procedimento. São os elementos que qualificam a 

ação quanto a sua pretensão processual. Assim, em Execução Fiscal essas informações serão 

imprescindíveis à formação do que chamamos de rito executório, que pode pelo inter-

relacionamento entre os ritos processuais existentes ser modificado. 
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Ainda nesse contexto, a garantia na execução além de vir atrelada ao referencial de 

cada sujeito dentro do contexto da ação, impõe características distintas mesmo que ao final 

tenham todos os mesmos efeitos: de Penhora.  

Resta claro que o Direito deve se adequar a esses anseios sociais de forma que não 

macule seus institutos, ao ponto de tornar impraticáveis e insolúveis os conflitos de interesse.  

Nesse compasso, já que a Constituição Federal desde sua promulgação em 1988 

elegeu como direitos e garantias fundamentais do cidadão (art. 5º, inciso LXXVIII, CF), "a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação", isso 

deve ser considerado. 

Assim por fim, trazemos nossas balizas legislativas e jurisprudenciais em busca da 

satisfação do crédito tributário por meio da Penhora ―On Line‖, na medida em que propomos 

uma sistematização da legislação, com a equalização dos procedimentos possíveis e efetiva 

participação dos sujeitos envolvidos.  
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