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RESUMO 

 

 

A presente Tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa de efetividade 

do Direito Privado e Liberdades Civis, no núcleo de pesquisa em Direito 

Processual Civil. 

 

O trabalho analisa a constante histórica introdução de meios estabelecidos na 

busca por efetividade na solução de litígios através de procedimentos alternativos 

sem deixar de lado a garantia máxima de acesso pleno ao Poder Judiciário. 

 

Na busca pela racionalização do processo civil, tendo sido identificado que o 

processo de execução de título extrajudicial, principalmente para cobrança da 

Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é um 

dos principais gargalos da morosidade do processo civil. Tratamos, no trabalho, 

da possibilidade de extrajudicialização do procedimento para o recebimento do 

crédito consubstanciado no título executivo extrajudicial e a sua compatibilidade 

com os princípios vigentes. 

 

Palavras-chave: Extrajudicialização – efetividade – princípios – execução – 

título extrajudicial – procedimentos alternativos de solução de litígios. 
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ABSTRACT 

 

This thesis for a doctorate is inserted in the search line of effectiveness of Private 

Law and Civil Liberties, in research nucleus in Civil Procedural Law.  

 

The work discusses the historical introduction of constant means laid down in the 

search for effectiveness in the solution of disputes through alternative procedures 

without leaving aside the maximum guarantee of full access to the Judiciary. 

 

In the quest for rationalization of civil procedure, having been identified as the 

‘extrajudicial execution process’, especially for collection of the debt of the 

Union, the States, Federal District and municipalities, it is one of the main 

bottlenecks in the length of civil proceedings, we treat, at this work, the 

possibility of non-judicial procedure for the collection of the credit embodied in 

extrajudicial titles and its compatibility with existing principles. 

 

Keywords: non-judicial procedure – effectiveness – principles – execution – 

extrajudicial title – alternative dispute solution. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse de doctorat est inséré dans la ligne de recherche de l’efficacité du 

droit privé et les libertés civiles, dans noyau de chercheurs en droit procédural 

civil.  

 

Le travail traite de l’introduction historique de moyens constants prévues dans la 

recherche de l’efficacité dans la solution des différends par des procédures 

alternatives sans laisser de côté la garantie maximale de l'accès complet à la 

magistrature. 

  

Dans la recherche par la rationalisation de la procédure civile, ayant été identifié 

que le processus de mise en oeuvre d’exécutions titre, principalement pour la 

Collection de la dette active de l’Union, les États, le District fédéral et les 

municipalités, est l’un des principaux goulets d’étranglement de la lenteur de la 

procédure civile, nous traitons, au travail, la possibilité d’extrajudicialização la 

procédure pour recevoir le crédit consubstantiated dans les exécutions 

extrajudiciaires exécution et de sa compatibilité avec les principes existants. 

 

Mots-clés: procédure non judiciaire - efficacité - Principes - exécution - titre 

extrajudiciaires - solution des différends. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto da presente Tese de Doutorado para o Curso de Doutorado em 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) é o estudo da 

possibilidade de extrajudicialização dos procedimentos tendentes à execução do 

título executivo extrajudicial como forma legítima e constitucional de uma célere 

solução de conflitos que sobrecarregam o Poder Judiciário. 

 

O seu objetivo institucional é a obtenção do título de Doutor em Direito 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), nos termos do 

programa de estudos pós-graduados em Direito estabelecidos. 

 

O seu objetivo científico é identificar o problema atual da ausência de 

efetividade nos processos judiciais de execução do título executivo extrajudicial 

e o apontamento da possibilidade de extrajudicialização dos atos executivos 

como solução para o problema. 

 

Para o equacionamento do problema são levantadas as seguintes hipóteses: 

 

a) os meios já estabelecidos, na legislação, não são suficientes; 

b) há a necessidade de novos meios para atingir a finalidade perseguida. 

 

 A posição central é que não se propõe a desjudicialização do processo de 

execução, mas sim a sua extrajudicialização, mediante a fiscalização de seus atos 

pelo Poder Judiciário. 

 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese e são aqui sintetizados, como segue. 
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Principia–se, no Capítulo 1, com a situação atual do processo de execução 

tal como previsto no Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) e na Lei de 

Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). 

 

O Capítulo 2 trata das mudanças propostas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015). 

 

O Capítulo 3 aborda a identificação e apresentação do problema da 

ausência de efetividade do processo de execução do título extrajudicial, mesmo 

com as diretrizes do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).  

 

O Capítulo 4 dedica-se a demonstrar a possibilidade da extrajudicialização 

dos atos executivos como solução para o pleno aperfeiçoamento da finalidade do 

processo de execução do título extrajudicial. 

 

A presente tese se encerra com as Considerações Finais nas quais são 

apresentados pontos conclusivos destacados dos estudos e das reflexões 

realizados sobre a possibilidade de extrajudicialização do processo de execução 

do título extrajudicial como solução para a busca da efetividade perseguida e a 

sua harmonia com o sistema já hoje vigente. 

 

O método utilizado na fase de investigação e de tratamento dos dados foi o 

hipotético-dedutivo, cujas conclusões são apresentadas na parte final do trabalho. 

 

A técnica de investigação foi definida em conjunto com a orientadora, 

levando em consideração os parâmetros adotados pelo Programa de Estudos de 

Pós-Graduação em Direito da PUC-SP. 

 

Nesta tese as categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados no texto e em 
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rodapé quando mencionadas pela primeira vez. 
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CAPÍTULO 1 

 

A situação do modelo do processo de execução à luz do CPC/73 

 

1. Notas introdutórias. 

 

 

Em razão da resistência de parte de alguém à pretensão de outrem, surge 

um litígio. Este litígio somente interessa ao Poder Judiciário se alguém recorrer à 

ação, com o objetivo de solucionar a pendência ou, ainda, para evitar que a 

mesma possa vir a ocorrer. Araken de Assis, pontua que “Três terapias são 

concebíveis para extinguir litígios: a autotutela, a autocomposição e a 

heterocomposição.”1, sendo a última, heterocomposição, a “única modalidade 

institucional eficiente. Ela permite a busca da necessária sintonia do desfecho da 

solução do conflito com a pauta de conduta normal, observada nas relações 

estranhas ao seu objeto; a completa institucionalização do meio; e, 

principalmente, a sua obrigatoriedade, propiciando a proibição da autotutela.”; 

e, que é “Inerente ao modelo da heterocomposição se mostra a ingerência de 

terceiro, diverso dos litigantes, infenso aos interesses concretos, controvertidos 

no conflito, e, por isso, capaz de solucioná-lo. Na condição de representante da 

sociedade política, ao Estado compete instituir órgãos para promover tal 

resolução, dotados do predicado fundamental da equidistância, e cujo papel 

consiste em legitimar o processo.”2. 

 

Eduardo Arruda Alvim, com clareza e didática, anota que “Os conflitos de 

interesses pressupõem pelo menos duas pessoas com interesse pelo mesmo bem. 

                                                 
1 Araken de Assis, Manual da execução, 11ª edição revista, ampliada e atualizada com a reforma 

processual – 2006/2007 – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 70. 

2 Araken de Assis, Manual da execução ..., pp. 70-71. 
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Esses conflitos são regulados por leis e ordinariamente solucionados pela 

sujeição espontânea dessas pessoas às normas incidentes sobre aquela situação 

jurídica. Não havendo dita “sujeição espontânea”, pode o interessado ir ao 

Judiciário. Ao fazê-lo, transporta o conflito do mundo sociológico ao Estado-

juiz, formulando um pedido com base em fatos acontecidos. Esse pedido, 

lastreado nesses fatos (causa de pedir), fixa a lide ou objeto litigioso, que 

delimita o âmbito de atuação do Poder Judiciário, ...”3; e, mais adiante arremata 

com precisão “A lide ou objeto litigioso é o espelho do conflito de interesses do 

mundo sociológico, tal como deduzido ao Estado-juiz pelo autor.”4-5 

 

A natureza do objeto litigioso é que irá ditar a solução perseguida pelo 

autor perante o Poder Judiciário. Nas letras de Araken de Assis “Frente à lide, 

então, o interessado dispõe de três funções jurisdicionais facilmente discerníveis. 

O emprego de cada uma delas envolve o prognóstico que o próprio litigante faz 

do conflito ao acudir às vias judiciais. (...) Escolhida que seja determinada ação, 

estimula-se a respectiva função jurisdicional e, prestigiada no contexto 

legislativo a reunião de procedimentos dotados de idêntica função sob o título de 

“processos”, de cognição, de execução e cautelar, cai-se na sua órbita.”6-7-8 

                                                 
3 Eduardo Arruda Alvim, Direito processual civil – 2ª ed. reformada, atualizada e ampliada – São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 25. 

4 Eduardo Arruda Alvim, Direito processual civil ..., p. 26. 

5 Também Arruda Alvim é preciso ao lecionar que “Para o juiz não interessa, propriamente, o conflito de 

interesses (tal como sociologicamente preexistente à propositura da ação), mas, sim, como este lhe seja 

apresentado pelo autor em sua petição inicial ...” (Manual de Direito Processual Civil, 13ª edição 

revista, atualizada e ampliada – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 39.). 

6 Araken de Assis, Manual da execução ..., p. 73. 

7 Mais adiante, em sua obra, o mesmo autor pontua que “Tão artificial se afigura a divisão tricotômica 

dos “processos”, e postiça a pureza funcional dessas estruturas, que acaba sem explicações, e 

insatisfatoriamente compreendido o motivo por que há cognição no “processo” executivo ou cautelar, e 

por qual insondável motivo atos executórios ocorrem no “processo” de conhecimento. Explica-se o 

ponto, contudo, de maneira assaz singela. Toda demanda exige cognição do órgão jurisdicional. Ele 

conhecerá do próprio processo, em primeiro lugar, e também do thema decidendum trazido pelo 

demandante, ainda quando se limite a emitir comando transitório e emergencial (função cautelar), ou a 

atuar o comando definitivo (função executiva).” (Araken de Assis, Manual da execução ..., pp. 73/74). 

8 Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Não se opõem os princípios a que, à parte interessada no 

cumprimento de ordem ou decisão judiciária, se faculte provocar o tribunal competente a requisitar a 
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O processo de execução diferencia-se das demais modalidades (processo 

de conhecimento e processo cautelar).9-10-11 Na execução, se busca realizar 

materialmente o que tiver sido decidido no processo de conhecimento.12-13-14 Nas 

                                                                                                                                               
intervenção estadual ou federal, conforme o caso: mas a iniciativa do interessado nesse caso não é 

exercício do direito de ação, sim, de petição (CF, art. 5º, XXXIV): não há jurisdição – e, logo, não há 

causa, pressuposto de cabimento de recurso extraordinário – onde não haja ação ou, pelo menos, 

requerimento de interessado, na jurisdição voluntária: dessa inércia que lhe é essencial, resulta que não 

há jurisdição, quando, embora provocado pelo interessado, a deliberação requerida ao órgão judiciário 

poderia ser tomada independentemente da iniciativa de terceiro (...).” (Pet 1.256, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, julgamento em 4-11-1998, Plenário, DJ de 4-5-2001.) 

9 Nas preciosas lições de Arruda Alvim “A estrutura do sistema brasileiro, filiado ao continental europeu, 

modelou o seu processo civil em três segmentos: a) conhecimento; b) execução e c) cautelar. Foi um 

sistema formado a contar do último quartel do século XIX até, aproximadamente, o término da 2.ª Guerra 

Mundial, cuja preocupação nuclear foi a de traçar o perfil dos institutos ou categorias jurídicas, idealizar 

um funcionamento harmônico e articulado dos institutos; no plano da legislação, ter sempre presente o 

enquadramento sistemático rigoroso dos institutos nas categorias doutrinárias fundamentais.” (Manual de 

Direito Processual Civil, 13ª edição revista, atualizada e ampliada – São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 74).  

10 O Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869/1973) prevê, em seu artigo 270 que “Art. 270. Este 

Código regula o processo de conhecimento (Livro I), de execução (Livro II), cautelar (Livro III) e os 

procedimentos especiais (Livro IV).”. No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo 318 

enuncia que “Art. 318.  Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em 

contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único.  O procedimento comum aplica-se subsidiariamente 

aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.”. 

11 Luiz Fux escreve que “A tutela de execução, posto encerrar atos materiais de satisfação, tem a sua 

legitimidade aferida pelo juízo. À semelhança da ação de conhecimento, a execução também é abstrata no 

sentido de que pode ser promovida pela parte que tem o título executivo, muito embora, a posteriori, 

verifique-se a insubsistência do crédito através da cognição realizada nos embargos do executado ou na 

atual impugnação ao cumprimento da sentença. A diferença maior está em que, na ação de conhecimento, 

o direito de uma das partes resulta inequívoco da sentença, ao passo que, na execução extrajudicial, a 

parte inaugura a relação processual de cunho autoritário, demonstrando, prima facie, o seu direito 

constante do título executivo formado fora do juízo. (...) A peculiaridade consiste em que, no processo de 

conhecimento, enquanto a relação processual, não se sabe quem tem razão e, por isso, não é lícito praticar 

atos de satisfação em proveito de qualquer das partes. Na execução, a exibição preambular do título 

executivo faz pressupor que o exequente tenha razão, fato que pode ser infirmado posteriormente, por isso 

que o devedor é convocado para pagar na execução extrajudicial por quantia certa.” (Luiz Fux, O novo 

processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial – Rio de Janeiro : Editora 

Forense – 2008, pp. 21/22). 

12 “Enquanto o processo de conhecimento visa à formulação na sentença definitiva da regra jurídica 

concreta, que deve disciplinar a solução litigiosa, outra é a finalidade do processo de execução, a saber, 

atuar praticamente aquela norma jurídica concreta” (Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, 

p. 185). 

13 “a incapacidade de a condenação satisfazer o demandante no mesmo processo, provocando o 

nascimento da pretensão a executar, é o ponto máximo alcançável na busca da identidade desta eficácia 

[eficácia condenatória].” (Araken de Assis, Manual da execução ..., p. 84, esclarecemos entre colchetes). 

14 Para Humberto Theodoro Jr.: “... a grande diferença entre os dois processos reside no fato de tender o 

processo de cognição à pesquisa do direito dos litigantes, ao passo que o processo de execução parte 

justamente da certeza do direito do credor, atestada pelo ‘título executivo’ de que é portador. Não há, 

nessa ordem de ideias, decisão de mérito na ação de execução. A atividade do juiz é prevalentemente 

prática e material, visando a produzir na situação de fato as modificações necessárias, para pô-la de 
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palavras de Araken de Assis “uma sentença não exibe força executiva senão em 

virtude do direito material posto em causa.”15. E, como bem pontuado “a função 

executiva opera no mundo dos fatos e a estrutura, em que ela avulta, se 

caracteriza por atos judiciais agressores da esfera jurídica do executado. Exata, a 

respeito, a célebre metáfora, segundo a qual “o processo” de conhecimento 

transforma o fato em direito, e o “processo” de execução traduz o direito em 

fatos (Carnelutti, Diritto e processo, n. 176, p. 283-284).”16-17-18. 

 

Tanto no Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869/1973), como no 

novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que entra em vigor em 17 de 

março de 2016, o Livro II é dedicado ao “Processo de Execução”. Já a “execução 

judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias” é rediga pela Lei n. 

6.830/1980. 

 

 

 

                                                                                                                                               
acordo com a norma jurídica reconhecida e proclamada no título executivo. No processo de 

conhecimento, o juiz julga (decide); no processo de execução o juiz realiza (executa).” (Curso de direito 

processual civil, vol. II. 40ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 122). 

15 Araken de Assis, Manual da execução, 11ª edição revista, ampliada e atualizada com a reforma 

processual – 2006/2007 – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 88. 

16 Araken de Assis, Manual da execução ..., p. 72.  

17 Para Pontes de Miranda, a força executiva “retira valor que está no patrimônio do demandado, ou dos 

demandados, e põe-no no patrimônio do demandante.” (Pontes de Miranda, Tratado das ações, v. 1 – São 

Paulo : RT, 1970/1978, § 38, p. 212.) 

18 Thereza Alvim já apontava ser “Desnecessária para que se alcance o pleno acesso à Justiça e, por 

conseguinte, para que se estabeleça as muitas tutelas diferenciadas, essenciais à solução dos problemas 

emergentes da vida em sociedade, a promiscuidade entre o direito processual e o material. O primeiro 

continua a ser instrumento do segundo. Sua efetividade independe de dita confusão, mas da maleabilidade 

de seus institutos, da adaptabilidade de suas normas à realidade material, cuja realização dele não 

prescinde no seu estado patológico. Assim, a circunstância de buscar-se essa adaptação não significa que 

se está fundindo esses dois ramos do direito, mas, simplesmente, que se pretende seja o instrumento apto 

a cumprir sua destinação jurídica.” (O direito processual de estar em juízo, São Paulo : Editora Revista 

dos Tribunais, 1996, p. 10). 
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2. O objeto do processo de execução. 

 

 

Proclama o artigo 580, do Código de Processo Civil de 1973 que “A 

execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, 

líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.” (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006)19. 

 

Deste modo, para que seja instaurado o processo de execução, devem 

concorrer, concomitantemente, três elementos: (a) a existência de uma obrigação 

consubstanciada em um título executivo20-21-22; (b) a não satisfação da obrigação 

(= inadimplemento); e, (c) a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação23-24. 

 

O artigo 475-N, do Código de Processo Civil de 197325, incluído pela Lei 

nº 11.232, de 2005, proclama que: 

                                                 
19 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo 783 enuncia que “Art. 783.  A execução 

para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”; e, o artigo 

786 assim dispõe “Art. 786.  A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação 

certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”. 

20 Observado o tradicional princípio nulla executio sine titulo.  

21 Título executivo é o documento a que a lei atribui eficácia executiva. 

22 Nas precisas palavras de Enrico Tullio Liebman: “No título executivo e somente nele se encontra agora 

a indicação do resultado a que deve atender a execução e, portanto, a sua legitimidade, seu objeto e seus 

limites.” (Processo de execução. 2ª ed., São Paulo : Saraiva, 1963, p. 17). 

23 O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 618, deixa claro que: “Art. 618. É nula a execução: 

I - se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586); 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). II - se o devedor não for regularmente citado; III - se 

instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572.” 

24 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), igual previsão consta do artigo 803: “Art. 803.  

É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a 

condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único.  A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada 

pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” 

25 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo 515 assim está redigido: “Art. 515.  São 

títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I 

- as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; II - a decisão homologatória de autocomposição 

judicial; III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; IV - o 

formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 

sucessores a título singular ou universal; V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, 

emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; VI - a sentença penal 
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“Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:  

 

I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de 

obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia;  

II – a sentença penal condenatória transitada em julgado;  

III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que 

inclua matéria não posta em juízo;  

IV – a sentença arbitral;  

V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado 

judicialmente;  

VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de 

Justiça;  

VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao 

inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou 

universal.  

 

Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial 

(art. 475-J) incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo cível, para 

liquidação ou execução, conforme o caso.” 

 

 

  E o artigo 585, do mesmo Codex26, dispõe que: 

 

 
“Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:  

 

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o 

cheque;  

                                                                                                                                               
condenatória transitada em julgado; VII - a sentença arbitral; VIII - a sentença estrangeira homologada 

pelo Superior Tribunal de Justiça; IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do 

exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça.” 

26 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo 784 assim está redigido: “Art. 784.  São 

títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o 

cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação 

referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados 

dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por 

hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o 

contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos 

acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos 

inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de 

condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a 

valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 

executiva.” 
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II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo 

devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas 

testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;  

III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, 

bem como os de seguro de vida;  

IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio;  

V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de 

imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio;  

VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de 

tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados 

por decisão judicial;  

VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;  

VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir 

força executiva.” 

 

 

  O descumprimento da obrigação, o seu cumprimento imperfeito ou a não 

satisfação voluntária da dívida, genericamente configurada como 

inadimplemento de qualquer obrigação, permite ao credor “o direito de invadir o 

patrimônio do devedor para, às custas deste, obter o resultado prático que 

obteria se a obrigação tivesse sido cumprida.”27-28-29-30. Todavia, “a obrigação 

                                                 
27 Luiz Fux, O novo processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial, p. 

23. 

28 Os artigos 581 e 582, do Código de Processo Civil de 1973, prescrevem o seguinte: “Art. 581. O credor 

não poderá iniciar a execução, ou nela prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação; mas poderá 

recusar o recebimento da prestação, estabelecida no título executivo, se ela não corresponder ao direito 

ou à obrigação; caso em que requererá ao juiz a execução, ressalvado ao devedor o direito de embargá-

la.”; e, “Art. 582. Em todos os casos em que é defeso a um contraente, antes de cumprida a sua 

obrigação, exigir o implemento da do outro, não se procederá à execução, se o devedor se propõe 

satisfazer a prestação, com meios considerados idôneos pelo juiz, mediante a execução da 

contraprestação pelo credor, e este, sem justo motivo, recusar a oferta. Parágrafo único. O devedor 

poderá, entretanto, exonerar-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa; caso em que 

o juiz suspenderá a execução, não permitindo que o credor a receba, sem cumprir a contraprestação, que 

lhe tocar.” 

29   A exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus – se acha consagrada pelo 

art. 476 do atual Código Civil: “476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”. 

30 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), os artigos 787 e 788, assim dispõem: “Art. 787.  

Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, 

este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. 
Parágrafo único.  O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a 

coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe 
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insatisfeita tem que se sujeitar a três exigências: tem que ser certa, de modo que, 

em face do título do credor, não se tenha dúvida quanto à sua existência 

jurídica; tem que ser líquida, isto é, o título tem de revelar com suficiente 

precisão o objeto da obrigação (o quê e quanto se deve); tem finalmente a 

obrigação de ser atual, ou seja, para se mostrar exigível é preciso que a 

obrigação esteja vencida.”31-32-33-34-35-36. 

 

3. Os princípios do processo de execução. 

 

 

 

  Como escreve Roque Antonio Carrazza, “princípio jurídico é um 

enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, 

ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso 

                                                                                                                                               
tocar.”; e, “Art. 788.  O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir 

a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à 

obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, 

ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.” 

31 Humberto Theodoro Júnior, A reforma da execução do título extrajudicial – Rio de Janeiro : Forense, 

2007, p. 15. 

32 Carnelutti pontua que “o título é certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando 

inexiste suspeita concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam objeções sobre sua 

atualidade.” (Francesco Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano. 5. ed. Roma : Il Foro Italiano, 

1956, v. 1/271, n. 175). 

33 O artigo 586 do Código de Processo Civil de 1973 assim está redigido: “Art. 586.  A execução para 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”; o que, como 

visto acima, está reproduzido nos artigos 783 e 786 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 

34 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o parágrafo único do artigo 786 esclarece que “A 

necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da 

obrigação constante do título.”. 

35 O artigo 1.533 do Código Civil de 1916, assim dispunha: “Considera-se líquida a obrigação certa, 

quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto”, sem equivalente no texto do vigente 

Código Civil de 2002. 

36 Como bem anota Araken de Assis “dos três atributos do título, apenas a certeza é constante, jamais 

surgindo posteriormente ao seu nascimento. Faltando liquidez, ou seja, “quando a sentença não 

determinar o valor devido”, dispõe o art. 475-A, cabeça, realizar-se-á a liquidação, disposição que se 

aplica, basicamente, ao título judicial (art. 475-N); faltando atualidade, aguardar-se-á o implemento do 

termo ou da condição.” (Manual da execução ..., p. 150). 
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mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e aplicação das normas 

jurídicas que com ele se conectam”.37 

 

  Celso Antônio Bandeira de Melo, a respeito, escreveu que princípio “é, 

por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios 

que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que 

há por nome de sistema jurídico positivo”.38 

 

  Mas, um princípio jurídico, recordando a lição de Ferrara, “não existe 

isolado, mas acha-se em íntima conexão com outros princípios. O direito 

objetivo, de fato, não é um aglomerado caótico de disposições, mas um 

organismo jurídico, um sistema de preceitos coordenados e subordinados, no 

qual cada um deles tem um lugar próprio”.39 São os princípios constitucionais, 

na feliz expressão de Roque Antonio Carrazza, que “dão estrutura e coesão ao 

edifício jurídico. Nenhuma norma infraconstitucional pode com eles atritar, sob 

pena de inexistência, nulidade, anulabilidade ou ineficácia (Gomes Canotilho)”.40 

 

 Humberto Ávila aponta que “a definição de princípios como deveres de 

otimização aplicáveis em vários graus”, dependerá das “possibilidades 

normativas e fáticas: normativas, porque a aplicação dos princípios depende dos 

princípios e regras a que eles se contrapõem; fáticas, porque o conteúdo dos 

                                                 
37 Roque Antônio Carrazza, Curso de direito constitucional tributário, 12.ª ed., São Paulo : Malheiros 

Editores, 1999, pp. 31-32. 

38 Curso de direito administrativo, 12.ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000, p. 747-748. 

39 Citado por Geraldo Ataliba, República e Constituição, 2.ª ed., atualizada por Rosolea Miranda Folgosi, 

São Paulo : Malheiros Editores, 1998, p. 33. 

40 Roque Antônio Carrazza, Curso..., cit., p. 37. 
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princípios como normas de conduta só pode ser determinado quando diante de 

fatos.”41 E, mais adiante, conclui que “Os princípios são normas imediatamente 

finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade 

e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da correlação 

entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 

havida como necessária à sua promoção.”42-43 

 

 Rennan Faria Krüger Thamay e José Maria Rosa Tesheiner lembram que 

“Princípios e regras são normas, por exprimirem dever ser, podendo conter 

mandado, proibição ou permissão. Os princípios são mandados de otimização, 

normas que ordenam algo em maior ou menor medida, considerando-se as 

possibilidades fáticas e jurídicas existentes, podendo restar cumpridos ou não em 

diferentes graus. Já as regras são normas que somente podem ser ou não, não 

comportando nem mais e nem menos. Os princípios são bases, ainda que não 

determinantes, para a criação de regras.”44. 

 

  Assim, a matriz comum dos princípios fundamentais se encontra na 

Constituição. O devido processo legal assegura que o executado tem o 

                                                 
41 Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6ª ed., revista e ampliada. 

São Paulo: Malheiros, 2006, p. 38. 

42 Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6ª ed., revista e ampliada. 

São Paulo: Malheiros, 2006, p. 167. 

43 Digo de nota, nesse ponto, o voto do Ministro Celso de Mello no sentido de que “O princípio 

constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o 

postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, 

gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como 

fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, 

até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer 

exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica 

como expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana.” 

(RE 477.554‑ AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16/08/2011, Segunda Turma, DJE de 

26/08/2011). 

44 Pressupostos processuais e nulidades no novo processo civil : José Maria Rosa Tesheiner, Rennan 

Faria Krüger Thamay. – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 17. Nesse ponto, os autores remetem o leitor à 

obra de ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2001. 
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inequívoco direito de ver seu patrimônio, composto de bens materiais ou 

imateriais, retirado de sua esfera jurídica com a estrita observância das 

prescrições do procedimento antecipadamente previsto em lei45-46. 

 

 Luiz Guilherme Marinoni acentua que “Se a lei passa a se subordinar aos 

princípios constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais, a tarefa da 

doutrina deixa de ser a de simplesmente descrever a lei. Cabe ao jurista, seja qual 

for a área de sua especialidade, em primeiro lugar compreender a lei à luz dos 

princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Essa compreensão crítica 

já é uma tarefa de concretização, pois a lei não é mais objeto, porém componente 

que vai levar à construção de uma nova norma, vista não como texto legal, mas 

sim como o significado da sua interpretação e, nesse sentido, como um novo ou 

outro objeto.”47 

 

 Para Arruda Alvim “a definição de Direito Processual Civil, para ser 

abrangente de tudo o que sua disciplina compreende, tem que considerar tanto a 

parte contenciosa como a jurisdição voluntária. Podemos, assim, definir o Direito 

Processual Civil como sendo o sistema de princípios e normas que regulam o 

funcionamento da jurisdição civil, tendo em vista o exercício do direito da ação, 

que contenha lide civil, e o direito de defesa, bem como a estruturação 

infraconstitucional dos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares – exceto o 

que respeita à organização judiciária – e, ainda, a disciplina de todos os casos de 

                                                 
45 Eros Grau diz que “A afirmação de que seria mais grave violar um princípio do que violar uma norma 

consubstancia uma tolice.” (Por que tenho medo dos juízes (a interpretação do direito e os princípios). 6ª 

ed., refundida do ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2013, p. 22. 

46 Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Due process of law, com conteúdo substantivo – 

substantive due process – constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas 

com justiça, devem ser dotadas de razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (rationality), devem 

guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir.” (STF, ADI 

1.511-MC, Plenário, j. 16.10.1996, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.06.2003). 

47 Luiz Guilherme Marinoni, Teoria geral do processo, 6ª ed., São Paulo : Ed. RT, 2012, p. 45-46. 
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jurisdição voluntária e os métodos de solução de conflitos que extrapolem a via 

judicial”48. 

 

  Luiz Fux pontua, “O processo de execução para cumprimento de sentença 

ou de título extrajudicial, em razão de seu escopo satisfativo e de seus 

pressupostos, é informado por princípios próprios, além daqueles que se 

estendem por todas as formas de prestação jurisdicional, como soem ser os 

princípios do contraditório, do devido processo legal, da instrumentalidade das 

formas etc.”49-50. 

 

  E, o festejado doutrinador e Ministro do Supremo Tribunal Federal, elenca 

os seguintes princípios como próprios do processo de execução:  

 

(A) princípio da realidade (ou, da responsabilidade patrimonial) 

segundo o qual “enquanto a obrigação não está satisfeita, os bens do 

devedor ficam comprometidos até o limite necessário à satisfação do 

crédito.”51-52-53-54.    

                                                 
48  Arruda Alvim, Manual de direito processual civil. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 

41. 

49 Luiz Fux, O novo processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial, p. 

25. 

50 José Miguel Garcia Medina escreve que há “três grandes grupos de princípios, relativos (a) aos 

pressupostos básicos da execução; (b) à estrutura ou forma da execução e sua relação com a cognição; 

(c) aos poderes do juiz e sua limitação quanto aos meios executivos suscetíveis de serem utilizados.” 

(José Miguel Garcia Medina, Execução civil – Princípios fundamentais. São Paulo : RT, 2002, n. 2.2, p. 57.). 

51 Luiz Fux, O novo processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial, p. 

25. 

52 Este princípio da realidade se traduz no artigo 591 do Código de Processo Civil de 1973 nos seguintes 

termos “Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens 

presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.”; o qual, corresponde ao artigo 789, do novo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) “Art. 789.  O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”. 

53 O artigo 391 do Código Civil vigente é claro ao dispor “Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações 

respondem todos os bens do devedor.” 

54 É importante, todavia, aqui anotar que há exceções à regra da responsabilidade patrimonial, quando a 

lei considera que alguns bens do patrimônio do devedor não podem sofrer constrição. Nessa categoria, o 

Código de Processo Civil de 1973 dispõe “Art. 648. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei 
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considera impenhoráveis ou inalienáveis.”; o qual, corresponde ao artigo 832, do novo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) “Art. 832.  Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera 

impenhoráveis ou inalienáveis.”.  

O artigo 649, do Código de Processo Civil 1973, cuida dos bens que são absolutamente impenhoráveis (o 

artigo 833, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz o rol dos “bens impenhoráveis”.). 

A Lei 8.009/1990 dispõe “sobre a impenhorabilidade do bem de família.”. 

Da jurisprudência destacamos: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. APARELHO DE AR 

CONDICIONADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N.º 8.009/90. 

1. É impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família, bem como os 

móveis que guarnecem a casa, nos termos do artigo 1.º, e seu parágrafo único, da Lei n.º 

8.009, de 25 de março de 1990. Precedentes: AgRg no AG n.º 822.465/RJ,  Rel. Min. José 

Delgado, DJU de 10/05/2007; REsp n.º 277.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 

DJU de 08/03/2005; REsp n.º 691.729/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 25/04/2005; e 

REsp n.º 300.411/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 06/10/2003. 

2. O artigo 2.º da mencionada Lei, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, 

aponta os bens que devem ser excluídos da impenhorabilidade, quais sejam: veículos de 

transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 

3. In casu, os bens de propriedade dos recorridos, sob os quais externa o exeqüente a pretensão 

de fazer recair a penhora (aparelhos de ar condicionado), não se enquadram em nenhuma das 

hipóteses previstas no referido dispositivo, pelo que não há falar em ofensa ou negativa de 

vigência a lei federal. 

4. Recurso especial a que se nega provimento. 

(REsp 836.576/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 

03/12/2007, p. 271) 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE GARANTIA. CÉDULA  RURAL HIPOTECÁRIA.  

IMÓVEL  DADO  EM  GARANTIA.  BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO 

INCIDÊNCIA. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 3º, V, 

DA LEI N. 8.009/90. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. O benefício conferido pela Lei n. 8.009/90 ao instituto do bem de família constitui princípio 

de ordem pública que não admite a renúncia pelo titular, podendo ser elidido somente se 

caracterizada qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 3º e no caput do art. 4º da 

referida lei. 

2. Segundo a regra prescrita no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia 

hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família no caso de dívida 

constituída em favor da entidade familiar. Iterativos precedentes do STJ. 

3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 

4. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015) 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NO BOJO DE DEMANDA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - REEXAME DE 
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(B) princípio da execução específica pelo qual “o fim e o resultado da 

execução devem coincidir no sentido de dar ao credor aquilo a que ele faz 

jus segundo o título executivo. (...) O princípio da satisfação específica é 

resultado do movimento pela “efetividade do processo”, que tem em mira 

a preocupação de conferir-se a quem tem razão, num prazo razoável, 

exatamente aquilo a que faz jus. O escopo maior é que ninguém sofra o 

mais tênue prejuízo pelo fato de ter recorrido ao Judiciário.” 55. 

 

(C) princípio da livre disponibilidade “segundo o qual “o credor tem a 

faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas 

executivas” (art. 569 do CPC).”56-57. 

                                                                                                                                               
PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO 

PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 

1. É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser 

admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em 

benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro 

ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da 

família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei n. 

8.009/90. 

Alterar a conclusão do Tribunal de origem - de que a dívida decorrente da hipoteca não se 

reverteu em prol da família -, enseja o reexame de provas e, consequentemente a incidência da 

Súmula 7/STJ. 

2. A impenhorabilidade do bem de família é irrenunciável pela vontade do seu titular por 

tratar-se de um princípio relativo às questões de ordem pública. O escopo da proteção ao bem 

de família é a proteção da própria entidade familiar e não do patrimônio do devedor em face 

de suas dívidas, devendo as exceções à impenhorabilidade serem interpretadas restritivamente 

à hipótese prevista em lei. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 

3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no Ag 1355749/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/05/2015, DJe 01/06/2015) 

55 Luiz Fux, O novo processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial, p. 

27. 

56 Luiz Fux, O novo processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial, pp. 

28/29. 

57 Dispõe o artigo 569 do atual Código de Processo Civil “Art. 569. O credor tem a faculdade de desistir 

de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: a) serão extintos os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o credor as custas e os honorários advocatícios; b) nos demais casos, a extinção 

dependerá da concordância do embargante.” (parágrafo único, incluído pela Lei nº 8.953, de 

13.12.1994). 
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(D) princípio da economicidade o qual “é fruto da humanização histórica 

que se operou em relação às consequências do inadimplemento das 

obrigações.”, se exprime “pela efetividade da execução da forma menos 

onerosa para o devedor.”58-59-60-61. 

                                                                                                                                               
Esse artigo foi reproduzido no novo Código de Processo Civil (Lei 13.150/2015), no artigo 775, com a 

seguinte redação “Art. 775.  O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Parágrafo único.  Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - 

serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção 

dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.” 

58 Luiz Fux, O novo processo de execução – O cumprimento da sentença e a execução extrajudicial, p. 

31. 

59 O artigo 620 do atual Código de Processo Civil consagra esse princípio com o texto seguinte “Art. 620. 

Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo 

menos gravoso para o devedor.”; no novo Código de Processo Civil (Lei 13.150/2015), o princípio está 

previsto no artigo 805 “Art. 805.  Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o 

juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”. Todavia, corretamente, foi 

acrescido ao dispositivo um parágrafo único com o texto seguinte “Parágrafo único.  Ao executado que 

alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos 

onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” 

60 Cândido Rangel Dinamarco escreve que “Constituem também limite político à execução o disposto no 

art. 620 do Código de Processo Civil e o conjunto de disposições que gravitam em torno da idéia 

fundamental de torná-la tão suportável quanto possível ao devedor e ao seu patrimônio. Pode-se mesmo 

dizer que existe um sistema de proteção ao executado contra excessos, um favor debitoris inspirado nos 

princípios da justiça e da equidade, que inclusive constitui uma das linhas fundamentais da história da 

execução civil em sua generosa tendência de humanização. É em nome dos valores humanos e éticos 

alojados à base do sistema executivo (esp. os direitos da personalidade: v. supra, n. 184) que a lei busca o 

adequado equilíbrio entre os interesses das partes em conflito, para que a execução seja tão eficiente 

quanto possível, com o menor sacrifício possível ao patrimônio do devedor. Essa máxima está presente na 

disposição programática do art. 620 do Código de Processo Civil, que diz: ‘quando por vários meios o 

credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

devedor’” (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 3ª edição – São Paulo – Malheiros editores, 

1993, p. 304). 

61 No julgamento do Recurso Especial n. 1337790/PR, cujo acórdão foi submetido ao regime do art. 543-

C do atual Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do STJ, a 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça decidiu que: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. 

PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 

406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), 

NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. 

PRECEDENTES DO STJ. 

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente 

elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 

do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução 

Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 

... 
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  Araken de Assis, além dos acima, elenca os seguintes princípios também 

como próprios do processo de execução62: 

 

(A) princípio da autonomia, de modo que “a execução constitui ente à 

parte das funções de cognição e cautelar.”63.  

                                                                                                                                               
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de 

a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 

1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, 

encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme 

instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal 

no instante da nomeação à penhora. 

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem 

penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de 

precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do 

princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. 

Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação 

baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 

7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado 

nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa 

necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a 

mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que 

atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 

11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada 

impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão 

recursal. 

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo 

único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do 

STJ. 

(REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/06/2013, DJe 07/10/2013) 

62 Marcelo Lima Guerra entende que a tutela executiva é um direito fundamental constitucionalmente 

garantido: “Mais concretamente, se pode afirmar que caracterizar como um direito fundamental a 

exigência de que haja meios executivos adequados a proporcionar uma integral tutela executiva de 

qualquer direito consagrado em título executivo, significa o seguinte: a) o juiz tem o poder-dever de 

interpretar as normas relativas aos meios executivos de forma a extrair delas um significado que assegure 

a maior proteção e efetividade ao direito fundamental à tutela executiva; b) o juiz tem o poder-dever de 

deixar de aplicar normas que imponham uma restrição a um meio executivo, sempre que tal restrição – a 

qual melhor caracteriza-se, insista-se, uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva – não for 

justificável pela proteção devida a outro direito fundamental, que venha a prevalecer, no caso concreto, 

sobre o direito fundamental à tutela executiva; c) o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos 

que se revelem necessários à prestação integral de tutela executiva, mesmo que não previstos em lei, e 

ainda que expressamente vedados em lei, desde que observados os limites impostos por eventuais direitos 

fundamentais colidentes àquele relativo aos meios executivos. (Os direitos fundamentais do credor na 

execução –  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 103-104.). 

63 Araken de Assis, Manual da execução ..., p. 98. 
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(B) princípio do título dado que “a pretensão a executar sempre se baseará 

no título executivo.”, cabendo ao “credor invocar e exibir título executivo, 

ou seja, documento incluído no rol exaustivo dos arts. 475-N e 585 do 

CPC, sob pena de inépcia da inicial.”64. 

 

(C) princípio da adequação segundo o qual “o meio executório 

predisposto se mostrará idôneo a atuar compulsoriamente o direito 

reclamado. Legitimam-se os meios, e os atos executivos montados dentro 

de cada meio, haja vista a instrumentalidade do processo, nesta 

obrigatória e íntima correlação.”.65. 

 

4. A Lei 11.232/2005 – mudança do modelo de execução do título 

executivo judicial. 

 

 

Em 23 de dezembro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União, a 

Lei 11.232/2005, a qual “Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil, para estabelecer a fase de cumprimento das sentenças 

no processo de conhecimento e revogar dispositivos relativos à execução 

fundada em título judicial, e dá outras providências.”, com vigência a partir de 

23 de junho de 2006 (cf. art. 8º). 

 

Na exposição de motivos de encaminhamento da referida legislação para o 

Exmo. Sr. Presidente da República, subscrita pelo então Ministro de Estado da 

Justiça, constou que o seu objetivo era o de “melhoria dos procedimentos 

executivos”. 

                                                 
64 Araken de Assis, Manual da execução ..., pp. 99/100. 

65 Araken de Assis, Manual da execução ..., p. 107. 
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Ali foi apontado que a “execução permanece o ‘calcanhar de Aquiles’ do 

processo. Nada mais difícil, com freqüência, do que impor no mundo dos fatos os 

preceitos abstratamente formulados no mundo do direito. Com efeito: após o 

longo contraditório no processo de conhecimento, ultrapassados todos os 

percalços, vencidos os sucessivos recursos, sofridos os prejuízos decorrentes da 

demora (quando menos o ‘damno marginale in senso stretto’ de que nos fala 

ÍTALO ANDOLINA), o demandante logra obter alfim a prestação jurisdicional 

definitiva, com o trânsito em julgado da condenação da parte adversa. Recebe 

então a parte vitoriosa, de imediato, sem tardança maior, o ‘bem da vida’ a que 

tem direito? Triste engano: a sentença condenatória é título executivo, mas não 

se reveste de preponderante eficácia executiva. Se o vencido não se dispõe a 

cumprir a sentença, haverá iniciar o processo de execução, efetuar nova citação, 

sujeitar-se à contrariedade do executado mediante ‘embargos’, com sentença e a 

possibilidade de novos e sucessivos recursos. Tudo superado, só então o credor 

poderá iniciar os atos executórios propriamente ditos, com a expropriação do 

bem penhorado, o que não raro propicia mais incidentes e agravos. Ponderando, 

inclusive, o reduzido número de magistrados atuantes em nosso país, sob índice 

de litigiosidade sempre crescente (pelas ações tradicionais e pelas decorrentes 

da moderna tutela aos direitos transindividuais), impõe-se buscar maneiras de 

melhorar o desempenho processual (sem fórmulas mágicas, que não as há), 

ainda que devamos, em certas matérias (e por que não?), retomar por vezes 

caminhos antigos (e aqui o exemplo do procedimentos do agravo, em sua atual 

técnica, versão atualizada das antigas 'cartas diretas' ...), ainda que expungidos 

rituais e formalismos já anacrônicos.” 

 

A tônica da alteração legislativa, portanto, era o de procurar dar 

efetividade ao processo de execução lastreado no título executivo judicial66-67. 

                                                 
66 Humberto Theodoro Júnior, a respeito, anotou que “todas as sucessivas reformar que nos últimos anos 

vem ocorrendo no texto do CPC, mormente no terreno da execução forçada, têm a propalada intenção de 



 

 

34 

  

 

 

                                                                                                                                               
simplificar e agilizar a satisfação dos créditos merecedores da tutela jurisdicional. Busca-se, numa 

palavra, a efetividade de tal tutela, cuja protelação além do razoável equivale à denegação de justiça, e 

à violação de um direito fundamental (CF, art. 5º, inc. LXXVIII).” (A reforma da execução do título 

extrajudicial – Rio de Janeiro : Forense, 2007, pp. 13/14). 

67 Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  ART. 745-A DO CPC. 

TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS. CRÉDITO DE ALIMENTOS. 

1. Tendo em vista a  importância do crédito alimentar, sua execução pode ser  feita por meio de 

cumprimento de sentença (art. 475-J do CPC). 

2. A efetividade do processo, como instrumento de tutela de direitos, é o principal 

desiderato das reformas processuais produzidas pelas Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006. O 

art. 475-R do CPC expressamente prevê a aplicação subsidiária das normas que regem o 

processo de execução de título extrajudicial àquilo que não contrariar o regramento do 

cumprimento de sentença, sendo certa a inexistência de óbice relativo à natureza do  título 

judicial que impossibilite a aplicação da norma em comento, nem mesmo incompatibilidade 

legal. Portanto, o parcelamento da dívida pode ser requerido também na fase de cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 dias previsto no art. 475-J, caput, do CPC (REsp n. 1.264.272/RJ). 

3. Aplicam-se as disposições do art. 745-A do CPC às obrigações alimentares decorrentes de 

títulos judiciais e extrajudiciais, já que não há justificativas para o afastamento de meios mais 

céleres, tal como o previsto no referido artigo, para a percepção de créditos alimentares. 

4. É indispensável a manifestação do credor, mormente na hipótese de crédito alimentar, em 

atenção ao disposto nos arts. 313 e 314 do CPC. A mera impugnação não é motivo de rejeição do 

parcelamento, sob pena de esvaziamento do sentido da norma. 

5. Recurso especial conhecido e desprovido.” 

(REsp 1194020/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 07/08/2014, DJe 25/08/2014). 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PARCELAMENTO DO VALOR EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 745-A DO CPC. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. ART. 475-R DO CPC. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. HIPÓTESE DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO. 

NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, § 4º, DO CPC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO ANTE O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA 

OBRIGAÇÃO VEICULADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

... 

2. A efetividade do processo como instrumento de tutela de direitos é o principal desiderato 

das reformas processuais engendradas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006. O art. 475-R do 

CPC expressamente prevê a aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução 

de título extrajudicial, naquilo que não contrariar o regramento do cumprimento de sentença, 

sendo certa a inexistência de óbice relativo à natureza do título judicial que impossibilite a 

aplicação da norma em comento, nem mesmo incompatibilidade legal. 

Portanto, o parcelamento da dívida pode ser requerido também na fase de cumprimento da 

sentença, dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J, caput, do CPC. 

3. Não obstante, o parcelamento da dívida não é direito potestativo do devedor, cabendo ao 

credor impugná-lo, desde que apresente motivo justo e de forma fundamentada, sendo certo que 

o juiz poderá deferir o parcelamento se verificar atitude abusiva do exequente, uma vez que tal 

proposta é-lhe bastante vantajosa, a partir do momento em que poderá levantar imediatamente o 

depósito relativo aos 30% do valor exequendo e, ainda, em caso de inadimplemento, executar a 
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Nessa toada, importante lembrar que a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, 

acresceu como direito e garantia fundamental que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação.” (CF, 5º. LXXVIII). 

  

De todas as modificações trazidas pela referida Lei n. 11.232/2005, a que 

maior efetividade emprestou ao processo de execução foi aquela prevista no 

artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, na redação seguinte68: 

 
Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou 

já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante 

                                                                                                                                               
diferença, haja vista que as parcelas subsequentes são automaticamente antecipadas e é 

inexistente a possibilidade de impugnação pelo devedor, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 745-A. 

4. Caracterizado o parcelamento como técnica de cumprimento espontâneo da obrigação fixada 

na sentença e fruto do exercício de faculdade legal, descabe a incidência da multa calcada no 

inadimplemento (art. 475-J do CPC), sendo certo que o indeferimento do pedido pelo juiz rende 

ensejo à incidência da penalidade, uma vez configurado o inadimplemento da obrigação, ainda 

que o pedido tenha sido instruído com o comprovante do depósito, devendo prosseguir a 

execução pelo valor remanescente. 

5. No caso sob exame, a despeito da manifestação de recusa do recorrente (fl. 219), o Juízo 

deferiu o pedido de parcelamento ante a sua tempestividade e a efetuação do depósito de 30%, 

inclusive consignando o adimplemento total da dívida (fl. 267), ressoando inequívoco o 

descabimento da multa pleiteada. 

6. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.028.855/SC, sedimentou o 

entendimento de que, na fase de cumprimento de sentença, havendo o adimplemento espontâneo 

do devedor no prazo fixado no art. 475-J do CPC, não são devidos honorários advocatícios, uma 

vez desnecessária a prática de quaisquer atos tendentes à satisfação forçada do julgado. No caso 

concreto, porém, conquanto tenha-se caracterizado o cumprimento espontâneo da dívida, o 

Tribunal condenou a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, o que, em face de 

recurso exclusivo do exequente, não pode ser afastado sob pena de reformatio in pejus. 

7. Recurso especial não provido.” 

(REsp 1264272/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/05/2012, DJe 22/06/2012) 

 

68 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a previsão está no artigo 523: “Art. 523.  No 

caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 

1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento parcial no 

prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”. 
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da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, 

desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. 

 

§ 1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias. 

 

§ 2º Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por 

depender de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeará 

avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. 

 

§ 3º O exeqüente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os 

bens a serem penhorados. 

 

§ 4º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste 

artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante. 

 

§ 5º Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz 

mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.” 

 

 

  Com isso, sem o cumprimento voluntário da obrigação líquida, após 

regular intimação, tem o credor, em seu favor, o acréscimo ao valor da execução 

de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida não adimplida69. A 

respeito da necessidade de intimação para o adimplemento da obrigação, o 

Superior Tribunal de Justiça, em acórdãos de recurso especial repetitivos (CPC, 

543-C)70, decidiu: 

 

                                                 
69 Para Luiz Fux a previsão do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, deve ser lida como 

sendo espécie de “liquidação por iniciativa do devedor”. Nas palavras do citado doutrinador “a Lei nº 

11.232/2005 alterou a legitimidade do vencido para iniciar a execução, porquanto o novel artigo 475-J 

esvaziou-lhe relativamente a utilidade, ao não condicionar à sua convocação, à iniciativa do exequente, 

(...) Assim sendo, o devedor ao invés de iniciar a execução, cumpre-a.” (Luiz Fux, O novo processo ..., p. 

58.). 

70 O correspondente a este artigo, no novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é o artigo 1.036: 

“Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento 

em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta 

Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior 

Tribunal de Justiça.” 
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“RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DA 

COBRANÇA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC. PRECEDENTES 

DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

1.    A reforma do CPC conduzida por meio da Lei 11.232/05 objetivou 

imprimir ansiada e mesmo necessária celeridade ao processo executivo, 

no intuito de transformá-lo em um meio efetivo de realização do direito 

subjetivo lesado ou violado; nessa perspectiva, suprimiu-se a execução 

como uma ação distinta da ação precedente de conhecimento, para 

torná-la um incidente processual, abolindo-se a necessidade de novo 

processo e nova citação do devedor, tudo com o escopo de conferir a 

mais plena e completa efetividade à atividade jurisdicional, que, sem 

esse atributo de realização no mundo concreto, transformariam as 

sentença em peças de grande erudição jurídica, da maior expressão e 

préstimo, sem dúvida, mas sem ressonância no mundo real. 

2.   Para as sentenças condenatórias ao cumprimento de obrigação de 

pagamento de quantia em dinheiro ou na qual a obrigação possa assim 

ser convertida, o procedimento é o previsto no art. 475-J do CPC (art. 

475-I do CPC). Neste último caso, a finalidade da multa imposta para o 

caso de não pagamento foi a de mitigar a apresentação de defesas e 

impugnações meramente protelatórias, incentivando a pronta satisfação 

do direito previamente reconhecido. 

3.   A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento 

de sentença; assim, apenas quando a obrigação for líquida pode ser 

cogitado, de imediato, o arbitramento da multa para o caso de não 

pagamento. Se ainda não liquidada ou se para a apuração do quantum 

ao final devido forem indispensáveis cálculos mais elaborados, com 

perícia, como no caso concreto, o prévio acertamento do valor faz-se 

necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da 

referida multa. 

4.   No contexto das obrigações ilíquidas, pouco importa, ao meu ver, 

que tenha havido depósito da quantia que o devedor entendeu 

incontroversa ou a apresentação de garantias, porque, 

independentemente delas, a aplicação da multa sujeita-se à 

condicionante da liquidez da obrigação definida no título judicial. 

5.   A jurisprudência desta Corte tem consignado que, de ordinário, a 

discussão sobre a liquidez ou iliquidez do título judicial exeqüendo é 

incabível no âmbito dos recursos ditos excepcionais, quando for 

necessário o revolvimento aprofundado de aspectos fáticos-probatórios; 

nesses casos, deve-se partir da conclusão das instâncias ordinárias 

quanto a esse atributo da obrigação executada para fins de verificar o 

cabimento da multa (AgRg no AREsp. 333.184/PR, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, DJe 17.09.2013 e AgRg no AREsp 400.691/SC, Rel. Min. 

SIDNEI BENETI, DJe 03.12.2013); todavia, ao meu sentir, se essa 

avaliação probatória puder ser suprimida, e não raro é possível tirar a 

conclusão a partir do contexto do próprio acórdão impugnado, é 
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possível e mesmo desejável a avaliação dessa circunstância por esta 

Corte, de modo a por fim à controvérsia. 

... 

7.   Assim, para efeitos do art. 543-C do CPC, fixa-se a seguinte tese: 

No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no 

art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da 

obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na 

figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido 

noprazo de 15 dias. 

8.   Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.” 

(REsp 1147191/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 24/04/2015)  

 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. 

MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de 

sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, 

mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, 

passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da 

condenação (art. 475-J do CPC). 
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para 

sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de 

declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 

538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” 

(REsp 1262933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 20/08/2013) 

 

 

  E, igualmente, o verbete da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, 

deixa claro a necessidade de prévia intimação para início do prazo de 

adimplemento da obrigação: 

 

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja 

ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento 

voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte 

executada.” 
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(Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 

02/03/2015)  

 

5. A Lei 11.382/2006 – a mudança da execução do título executivo 

extrajudicial. 

 

  Em 07 de dezembro de 2009, foi publicada no Diário Oficial da União, a 

Lei 11.382/2006, a qual “Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros 

assuntos.”. Foram revogados os artigos 583, 669, 697, 699, 700, 714, 715, 725, 

726, 727, 728, 729, 737, 744, 787, 788, 789 e 790, bem como o parágrafo único 

do art. 580, os §§ 1º e 2º do art. 586; os §§ 1º a 7º do art. 634, o inciso III do art. 

684, os incisos I a III do § 1º do art. 690, os §§ 1º a 3º do art. 695, o inciso IV do 

art. 703, os incisos I a II da cabeça e o § 3º do art. 722, os incisos I a IV do art. 

738, os §§ 1º a 3º do art. 739, do atual Código de Processo Civil. E, alterações e 

inclusões foram aplicadas aos artigos 580, cabeça, 585, incisos III a VIII, 586, 

cabeça, 587, cabeça, 592, inciso I, 600, cabeça e inciso IV, 614, inciso I, 615-A, 

618, inciso I, 634, cabeça e parágrafo único, 637, parágrafo único, 647, incisos I 

a IV, 649, incisos II a X e §§ 1º e 2º, 650, cabeça, 651, 652, 652-A, 655, 655-A, 

655-B, 656, 657, 659, cabeça e §§ 1º, 4º e 6º, 666, cabeça, inciso III e §§ 1º a 3º, 

668, 680, 681, cabeça e parágrafo único, 684, 684, inciso I, 685, parágrafo único, 

686, cabeça, incisos I e IV e § 3º, 687, §§ 2º e 5º, 689-A, 690, 690-A, 693, 694, 

695, 698, 703, incisos I a III, 704, 706, 707, 713, 716, 717, 718, 720, 722, cabeça 

e §§ 1º e 2º, 724, 736, 738, cabeça e §§ 1º a 3º, 739, incisos I a III, 739-A, 739-B, 

740, 745, 745-A, 746 e, 791, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. 

 

A tônica das alterações, novamente, foi a perseguição pela “efetividade da 

tutela jurisdicional”. Na exposição de motivos de encaminhamento da referida 

legislação para o Exmo. Sr. Presidente da República, subscrita pelo então 

Ministro de Estado da Justiça, as principais alterações foram assim enumeradas: 
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“a) na esteira das precedentes reformas, os artigos do CPC em princípio 

mantêm sua numeração, sendo os artigos em acréscimo identificados por 

letras;  

b) o Livro II passa a regrar somente as execuções por título 

extrajudicial, cujas normas, todavia, aplicar-se-ão subsidiariamente ao 

procedimento de 'cumprimento' da sentença, conforme regra constante 

do primeiro projeto já em tramitação na Câmara dos Deputados; 

Exposição de motivos da Lei 11.382/06 – Processo de Execução de 

Título Extrajudicial´ 

c) nas execuções por título extrajudicial teremos, após a citação para o 

pagamento em três dias - e não sendo tal pagamento efetuado -, a 

realização (pelo oficial de justiça) da penhora e da avaliação em uma 

mesma oportunidade, podendo o credor indicar, na inicial da execução, 

os bens a serem preferencialmente penhorados (aliás, conforme recentes 

alterações, o CPC de Portugal manda que o exeqüente, na inicial 

executiva, indique tais bens - art. 810º, nº 5);  

d) nas execuções por título extrajudicial a defesa do executado - que não 

mais dependerá da 'segurança do juízo' , far-se-á através de embargos, 

de regra sem efeito suspensivo (a serem opostos nos quinze dias 

subseqüentes à citação), seguindo-se instrução probatória e sentença ; 

com tal sistema, desaparecerá qualquer motivo para a interposição da 

assim chamada (mui impropriamente) 'exceção de pré-executividade', de 

criação pretoriana e que tantos embaraços e demoras atualmente causa 

ao andamento das execuções;  

e) é prevista a possibilidade de o executado requerer, no prazo para 

embargos (com o reconhecimento da dívida e a renúncia aos embargos), 

o pagamento em até seis parcelas mensais, com o depósito inicial de 

trinta por cento do valor do débito;  

f) quanto aos meios executórios, são sugeridas relevantíssimas 

mudanças. A alienação em hasta pública, de todo anacrônica e 

formalista, além de onerosa e demorada, apresenta-se sabidamente 

como a maneira menos eficaz de alcançar um justo preço para o bem 

expropriado. Propõe-se, assim, como meio expropriatório preferencial, a 

adjudicação pelo próprio credor, por preço não inferior ao da 

avaliação;  

g) não pretendendo adjudicar o bem penhorado, o credor poderá 

solicitar sua alienação por iniciativa particular ou através agentes 

credenciados, sob a supervisão do juiz;  

h) somente em último caso far-se-á a alienação em hasta pública, 

simplificados seus trâmites (prevendo-se até o uso de meios eletrônicos) 

e permitido ao arrematante o pagamento parcelado do preço do bem 

imóvel, mediante garantia hipotecária;  

i) é abolido o instituto da 'remição', que teve razão de ser em tempos 

idos, sob diferentes condições econômicas e sociais, atualmente de 

limitadíssimo uso. Ao cônjuge e aos ascendentes e descendentes do 

executado será lícito, isto sim, exercer a faculdade de adjudicação, em 

concorrência com o exeqüente;  
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j) são sugeridas muitas alterações no sentido de propiciar maior 

efetividade à execução, pela adoção de condutas preconizadas pela 

doutrina e pelos tribunais ou sugeridas pela dinâmica das atuais 

relações econômicas, inclusive com o apelo aos meios eletrônicos, 

limitando-se o formalismo ao estritamente necessário;  

l) as regras relativas à penhorabilidade e impenhorabilidade de bens 

(atualmente eivadas de anacronismo evidente) são atualizadas, máxime 

no relativo à penhora de dinheiro; 

m) quanto à execução contra a Fazenda Pública, as propostas serão 

objeto, posteriormente, de outro projeto de lei, e assim também será 

objeto de projeto em separado a execução fiscal, que igualmente merece 

atualização.” (negritos nossos). 

 

  Como bem percebido e anotado por Humberto Theodoro Júnior as 

mudanças trouxeram “a abertura para oportunidade de atuação das partes com 

maior autonomia e mais significativa influência sobre os atos executivos e a 

solução final do processo. Com isso, reconhece o legislador, acompanhando o 

entendimento da melhor doutrina, que as partes não são apenas figurantes 

passivos da relação processual, mas agentes ativos com poderes e deveres para 

uma verdadeira e constante cooperação na busca e definição do provimento que, 

afinal, pela voz do juiz, virá pôr fim ao conflito jurídico. Aliás, ninguém ais do 

que as partes tem, na maioria das vezes, condições de eleger, ou pelo menos 

tentar eleger, o melhor caminho para pacificar e harmonizar as posições 

antagônicas geradoras do litígio, endereçando-as para medidas consentâneas 

com a efetividade esperada da prestação jurisdicional.”71 

 

  Merecem destaques, na busca por essa efetividade, as seguintes inovações 

no processo de execução fundado em título extrajudicial: 

 

(1) possibilidade do exequente, no ato da distribuição, obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para fins de averbação nos 

                                                 
71 Humberto Theodoro Júnior, A reforma ..., p. 5. 
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registros competentes dos bens sujeitos à penhora ou arresto, evitando a 

fraude à execução (art. 615-A, do Código de Processo Civil de 1973)72; 

 

(2) ao mesmo tempo em que prevê a possibilidade do exequente indicar, 

na petição inicial, os bens a serem penhorados (art. 652, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 1973)73-74, assegura ao executado a possibilidade de 

substituição do bem penhorado (art. 656, do Código de Processo Civil de 

1973)75-76; 

                                                 
72 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a regra está prevista no artigo 828: “Art. 828.  O 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e 

do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a 

penhora, arresto ou indisponibilidade.”. 

73 “§ 2o  O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655).” 

74 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o § 2º do artigo 829 prescreve que “§ 2o A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.”. 

75 O artigo 656 do Código de Processo Civil de 1973, passou, em 2006, a ter a seguinte redação dada pela 

Lei nº 11.382: “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; 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). § 3º  O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o 

requeira com a expressa anuência do cônjuge.”. 

76 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), os artigos 847 e 848 preveem: 

“Art. 847.  O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. § 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas 

matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever 

os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar 

onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou 

sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a 

origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, 

valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 

2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens 

sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem 

como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3º O executado 

somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do 
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(3) permite, mediante autorização do juiz, a dispensa de intimação do 

executado, no caso de não ser o mesmo localizado (art. 652, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 1973)77-78, evitando demoras no andamento 

do processo pela ocultação do executado; 

 

(4) a autorização para a realização de penhora por meios eletrônicos, 

inclusive junto à autoridade supervisora do sistema bancário para 

determinar a indisponibilidade até o valor indicado na execução (arts. 655-

A e 659, § 6º, do Código de Processo Civil de 1973)79-80-81; 

                                                                                                                                               
cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4º O juiz intimará o exequente para 

manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.” 

“Art. 848.  As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; 

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - 

havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver 

recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - 

fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou 

omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único.  A penhora pode ser substituída por 

fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, 

acrescido de trinta por cento.” 

77 “§ 5º  Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas 

diligências.”. 

78 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) a inovação é ainda mais acentuada, permitindo-

se, inclusive a citação por edital do executado: “Art. 830.  Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1º Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”.  

79 “Art. 655-A.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente 

por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo 

ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1º  As informações limitar-se-

ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. § 2º  Compete ao 

executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV 

do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade. § 3º  Na 

penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição 

de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas 

mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da 

dívida. § 4º  Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, 

requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, nos termos do que estabelece o caput deste 

artigo, informações sobre a existência de ativos tão-somente em nome do órgão partidário que tenha 

contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de direito ou ao dano, ao qual cabe 
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(5) permite a adjudicação do bem pelo exequente por preço não inferior ao 

da avaliação (art. 685-A, do Código de Processo Civil de 1073)82-83 e a 

alienação do bem por iniciativa do exequente ou de corretor credenciado 

(art. 685-C, do Código de Processo Civil de 1973)84-85; e, 

                                                                                                                                               
exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de acordo com o disposto no art. 15-A da Lei no 

9.096, de 19 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 11.694, de 2008).” 

“659 ... § 6º  Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos 

Tribunais, a penhora de numerário e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser 

realizadas por meios eletrônicos.”. 

80 Igual previsão consta dos artigos 837 (“penhoras de bens imóveis e móveis” realizadas por meio 

eletrônico) e 854 (“penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira”) do novo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015). 

81 Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (CPC/73, art. 543-C): 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-

A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE 

PROCESSO REPETITIVO.  

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 

MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. 

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como 

medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor 

tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de 

titularidade do devedor. 

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da 

penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias 

extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

...” 

(REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/09/2010, DJe 23/11/2010) 

82 “Art. 685-A.  É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam 

adjudicados os bens penhorados. § 1º  Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o adjudicante 

depositará de imediato a diferença, ficando esta à disposição do executado; se superior, a execução 

prosseguirá pelo saldo remanescente. § 2º  Idêntico direito pode ser exercido pelo credor com garantia 

real, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelos descendentes 

ou ascendentes do executado. § 3º  Havendo mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação; 

em igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, descendente ou ascendente, nessa ordem. § 4º  No 

caso de penhora de quota, procedida por exequente alheio à sociedade, esta será intimada, assegurando 

preferência  aos  sócios. § 5º  Decididas eventuais questões, o juiz mandará lavrar o auto de adjudicação.”. 

83 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo 876, cabeça, prevê “Art. 876.  É lícito 

ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os 

bens penhorados.”. 

84 “Art. 685-C.  Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exequente poderá requerer sejam 

eles alienados por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade 

judiciária. § 1º  O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o 
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(6) estabelece, como regra, que os embargos do devedor só terão efeito 

suspensivo quando o prosseguimento da execução possa causar ao 

executado grave dano de difícil reparação, e desde que esta esteja 

garantida por depósito ou caução suficientes (§ 1º do art. 739-A, do 

Código de Processo Civil de 1973)86. 

 

6. A Lei 6.830/1980 – execução do título executivo extrajudicial da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias. 

 

 

  A cabeça do artigo 2º da Lei n. 6.830/1980 enuncia que “Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”. 

 

                                                                                                                                               
preço mínimo (art. 680), as condições de pagamento e as garantias, bem como, se for o caso, a comissão 

de corretagem. § 2º  A alienação será formalizada por termo nos autos, assinado pelo juiz, pelo exequente, 

pelo adquirente e, se for presente, pelo executado, expedindo-se carta de alienação do imóvel para o 

devido registro imobiliário, ou, se bem móvel, mandado de entrega ao adquirente. § 3º  Os Tribunais 

poderão expedir provimentos detalhando o procedimento da alienação prevista neste artigo, inclusive com 

o concurso de meios eletrônicos, e dispondo sobre o credenciamento dos corretores, os quais deverão 

estar em exercício profissional por não menos de 5 (cinco) anos.”. 

85 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), igual previsão consta dos artigos 879: “Art. 879.  

A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão judicial eletrônico ou presencial.”; e, 

881: “Art. 881.  A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação 

por iniciativa particular. § 1º O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. § 2º 

Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão 

alienados em leilão público.”. 

86 “Art. 739-A.  Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. § 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.”. 



 

 

46 

  

 

 

O artigo 39, da Lei n. 4.320/1964 (que “estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”), com a redação dada pelo 

Decreto Lei n. 1.735, de 20.12.1979, assim dispõe: 

 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.” 

  

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do 

prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, 

como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e 

certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. 

 

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos 

da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 

compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer 

origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou 

taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 

estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, 

alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os 

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação 

de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de 

outras obrigações legais. 

 

§ 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será 

convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial 

oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, 

pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da 

Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e 

os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos 

tributários.  

 

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos 

parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que 

tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 

3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978.           

 

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. 
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  A Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, atualmente denominada Código 

Tributário Nacional87, de seu turno prevê que: 

 
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa 

natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, 

depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por 

decisão final proferida em processo regular. 

 

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos 

deste artigo, a liquidez do crédito. 

 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 

autoridade competente, indicará obrigatoriamente: 

 

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

 

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

 

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a 

disposição da lei em que seja fundado; 

 

IV - a data em que foi inscrita; 

 

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o 

crédito. 

 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição. 

 

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 

anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e 

do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser 

sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da 

certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o 

prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

 

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 

a que aproveite. 

                                                 
87 Cf. art. 7.º do Ato Complementar n.º 36, de 13 de março de 1967, que estabeleceu: “Art. 7.º. A Lei n.º 

5.172, de 25 de outubro de 1966, e alterações posteriores passa a denominar-se ‘Código Tributário 

Nacional’”. 
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  Verifica-se, desde já, dos textos normativos citados e transcritos, que a 

“Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez” 

(Lei 6830/1980, art. 3º, cabeça e, CTN, art. 204, cabeça), a qual será sempre 

relativa, podendo ser afastada por prova produzida pelo executado ou por 

terceiro, a quem aproveite afastar a sua exigibilidade (Lei 6830/1980, art. 3º, 

parágrafo único e, CTN, art. 204, parágrafo único). 

 

Por Fazenda Pública devemos considerar a administração direta, que 

abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como os 

entes da administração indireta, a exemplo das autarquias e fundações públicas, 

de caráter autárquico, assim como aqueles a quem, por força de lei, são com tais 

equiparados, como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 

as agências reguladoras, que são autarquias sob regime especial, que também 

integram o conceito de Fazenda Pública88. 

 

  Os elementos constantes do título executivo extrajudicial da Fazenda 

Pública estão enumerados no § 5º, do artigo 2º, da Lei 6.830/1980 e são eles: “I - 

o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 

residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o 

termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual 

da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização 

monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o 

cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o 

número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver 

apurado o valor da dívida.”, sendo que “até a decisão de primeira instância, a 

                                                 
88 Celso Antonio Bandeira de Mello define autarquia como sendo “pessoa jurídica de direito público de 

capacidade exclusivamente administrativa” (Curso de Direito Administrativo, 11ª edição – São Paulo : 

Malheiros Editores, 2000, p. 130). 
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Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao 

executado a devolução do prazo para embargos.” (§ 8º, do artigo 2º, da Lei 

6.830/1980)89. 

 

 As significativas mudanças da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006, no 

processo de execução regrado pelo Código de Processo Civil de 1973, também 

refletiram no processo especial de execução regido pela Lei 6.830/1980. 

Realmente, de acordo com o artigo 1º, parte final, da Lei 6.830/1980, 

subsidiariamente, aplica-se à execução judicial para cobrança da Dívida Ativa o 

Código de Processo Civil. 

 

 Como acima apontado, duas importantes mudanças, introduzidas pela Lei 

11.382/2006, refletiram na forma de defesa do devedor (executado), a saber: (1) a 

possibilidade de ajuizamento dos embargos de devedor independentemente da 

garantia do juízo (CPC/73 , art. 736)90; e, (2) a expressa previsão de que os 

embargos à execução não serão processados, via de regra, com efeito suspensivo 

(CPC/73, art. 739-A, cabeça)91. 

 

 A análise conjunta das disposições da Lei das Execuções Fiscais (Lei 

6830/1980) revela, em nosso entendimento, que os embargos à execução fiscal, 

somente poderão ser processados e admitidos após a garantia da execução (arts. 

                                                 
89 De acordo com o verbete da Súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de 

dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (Súmula 392, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) 

90 A mesma previsão consta do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), no artigo 914, cabeça: 

“Art. 914.  O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução 

por meio de embargos.” 

91 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), foi mantida essa alteração, como se vê do artigo 

919: “Art. 919.  Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito 

ou caução suficientes.”. 
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9º e 16, da referida legislação especial)92 e, igualmente, que serão processados 

com suspensão dos atos de execução. 

 

  Com efeito, o artigo 18 da Lei 6.830/1980 estabelece que “Caso não 

sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a 

garantia da execução.”, pelo que se tem que, no sentido contrário, se oferecidos 

                                                 
92  “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 ou seguro garantia;  (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

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, do seguro garantia ou da penhora 

dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, 

produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 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.” 

 

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I - do depósito; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014) 

III - da intimação da penhora. 

 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse 

limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 

incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas 

com os embargos.” 
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os embargos — e que não tenha sido os mesmos rejeitados ou não admitidos (Lei 

6.830/1980, art. 19) — não poderá a Fazenda Pública praticar qualquer ato 

concernente à “garantia da execução” (Lei 6.830/1980, art. 9º).  

 

Essa afirmação é forçada pela regra do artigo 24, inc. I, da Lei 6.830/1980 

que estabelece que a adjudicação dos bens penhorados somente se dará no caso 

de a execução não ter sido embargada ou se já rejeitados os embargos à 

execução, o que significa que até então os embargos apresentados na forma do 

artigo 16, inibem a prática de atos de execução pelo devedor93. 

 

Todavia, com a edição da nova legislação que alterou o Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei 11.382/2006), surgiram os questionamentos de sua 

aplicação ao processo de execução fiscal, em especial no tocante à defesa do 

devedor (executado). O Ministro Teori Zavascki, ainda quando integrava o 

Superior Tribunal de Justiça, se pronunciou no sentido de que não seria possível 

a extensão: 

 

“(...) não há como negar a existência de preceitos normativos específicos 

que, ainda que indiretamente, afirmam o efeito suspensivo aos embargos 

oferecidos nessas execuções. Assim, os arts. 19 e 24 da Lei 6.380/80, aos 

quais se poderia acrescentar, relativamente à execução fiscal de tributos 

federais, o art. 53, § 4º, da Lei 8.212/91. Por outro lado, é indispensável 

ter presente que o efeito suspensivo é apenas um dos aspectos da 

estrutura jurídica dos embargos do devedor, que, por isso mesmo, não 

pode ser compreendido fora do contexto geral, integral e sistemático 

desse instituto. Nesse sentido, impõe-se considerar que a opção 

legislativa de outorgar ou não efeito suspensivo aos meios de oposição à 

execução, inclusive aos embargos, está intimamente associada à da 

exigência de prévia garantia do juízo. Não por outra razão, a 

                                                 
93  “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;” 
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jurisprudência do STJ assentou entendimento de que, garantida a 

execução, cabe conferir efeito suspensivo até mesmo a ações 

declaratórias ou desconstitutivas da obrigação ou do título executivo. 

Nesse sentido, entre outros, os seguintes julgados, de minha relatoria: 

REsp 754.586, 1ª Turma, DJ de 03/04/06; REsp 799.364, 1ª Turma, DJ 

de 06/02/06.  

Pois bem: a mesma Lei 11.362/06 que acrescentou o art. 739-A ao CPC 

(retirando dos embargos, em regra, o efeito suspensivo automático), 

também alterou o art. 736 do Código, para retirar desses embargos a 

exigência da prévia garantia de juízo. O legislador, evidentemente, 

associou uma situação à outra. Essa mesma associação se deu no § 1º do 

art. 739-A: a outorga de efeito suspensivo supõe, entre outros requisitos, 

“que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes”. O que se afirma, assim, é que, no sistema do CPC, os 

embargos não têm efeito suspensivo automático, mas, em contrapartida, 

não dependem de prévia garantia de juízo, somente exigível quando o 

devedor requer a outorga desse efeito. Ora, ao contrário do que ocorre 

no CPC, no regime da execução fiscal, persiste a norma segundo a qual 

“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução” por depósito, fiança ou penhora (art. 16, § 1º da Lei 

6.830/80). É problemática, portanto, a aplicação subsidiária da retirada 

do efeito suspensivo aos embargos na execução fiscal sem que seja 

acompanhada também da contrapartida da dispensa da garantia, 

prevista no CPC. A pura e simples transposição do art. 739-A do CPC às 

execuções fiscais não representaria mera aplicação subsidiária, mas 

acarretaria, na verdade, uma profunda modificação do sistema dos 

embargos previstos na Lei 6.830/80, agravando sensivelmente a posição 

jurídica do executado.”94 (negritamos)   

                                                 
94 Voto proferido no julgamento do REsp 1178883/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 25/10/2011, assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. 
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Essa posição, no entanto, especificamente a respeito da possibilidade de 

aplicação do novel artigo 739-A, do Código de Processo Civil de 1973, ao 

processo de execução fiscal, acabou revista pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (CPC atual, 

543-C), quando se “estendeu” a aplicação da regra do artigo 739-A, para os 

embargos à execução fiscal. Eis a ementa daquela decisão: 

 

“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. 

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-

                                                                                                                                               
1. O art. 739-A do CPC, que nega aos embargos de devedor, como regra, o efeito 

suspensivo, não é aplicável às execuções fiscais. Em primeiro lugar, porque há disposições 

expressas reconhecendo, ainda que indiretamente, o efeito suspensivo aos embargos nessas 

execuções (arts. 19 e 24 da Lei 6.380/80 e art. 53, § 4º da Lei 8.212/91). E, em segundo lugar, 

porque, a mesma Lei 11.362/06 – que acrescentou o art. 739-A ao CPC (retirando dos 

embargos, em regra, o efeito suspensivo automático) –, também alterou o art. 736 do 

Código, para retirar desses embargos a exigência da prévia garantia de juízo. O legislador, 

evidentemente, associou uma situação à outra, associação que se deu também no § 1º do 

art. 739-A: a outorga de efeito suspensivo supõe, entre outros requisitos, “que a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Ora, ao contrário do que 

ocorre no CPC, no regime da execução fiscal, persiste a norma segundo a qual “não são 

admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução” por depósito, fiança ou 

penhora (art. 16, § 1º da Lei 6.830/80). 

2. Recurso especial improvido.” 
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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 
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16.11.2010; AgRg no REsp 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.”95 

 

 Destarte, ficou decidido, em recurso balizador da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça96, que: (a) não é possível o ajuizamento de embargos 

à execução fiscal, sem a prévia garantia do juízo, por força da expressa previsão 

contida no artigo 16, § 1º da Lei 6.830/1980; e, (b) via de regra, ajuizados os 

embargos à execução fiscal, esses não serão processados com efeito suspensivo, 

pela aplicação do artigo 739-A, cabeça, do Código de Processo Civil de 1973. 

 

 Em seu voto no recurso repetitivo referido, o relator Ministro Mauro 

Campbell Marques, anotou que 

 

“... Desse modo, na letra da lei (e aqui o digo como constatação factual 

analisando a letra fria da lei, independentemente de qualquer opinião 

                                                 
95 REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, 

DJe 31/05/2013. 

96 Como já decidido “considerando que a atividade de interpretar os enunciados normativos, produzidos 

pelo legislador, está cometida constitucionalmente ao Poder Judiciário, seu intérprete oficial, podemos 

afirmar, parafraseando a doutrina, que o conteúdo da norma não é, necessariamente, aquele sugerido 

pela doutrina, ou pelos juristas ou advogados, e nem mesmo o que foi imaginado ou querido em seu 

processo de formação pelo legislador; o conteúdo da norma é aquele, e tão somente aquele, que o 

Poder Judiciário diz que é. Mais especificamente, podemos dizer, como se diz dos enunciados 

constitucionais (= a Constituição é aquilo que o STF, seu intérprete e guardião, diz que é), que as leis 

federais são aquilo que o STJ, seu guardião e intérprete constitucional, diz que são.” (STJ-1ª Turma – 

REsp 721328/RJ – Rel. Min. Teori Albino Zavascki). 
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pessoal, doutrinária ou jurisprudencial posteriormente construída a 

respeito) o efeito suspensivo pretendido permaneceu sendo a situação 

excepcional, a depender de apreciação do juiz da causa e da alegação 

de um leque restrito de matérias (cognição sumária) pelo devedor 

embargante. Decerto, na objetividade da lei, a regra sempre foi a 

celeridade na prestação jurisdicional e a efetividade da jurisdição, 

sendo a suspensão do processo a exceção que, como toda 

excepcionalidade, deve vir expressamente definida. Veja-se que a letra 

do art. 736, do CPC, em sua redação original, sinaliza nesse sentido, ao 

determinar a autuação dos embargos em apenso aos autos do processo 

principal. Isto é, não havia uma juntada em um mesmo processo, mas 

apenas um apensamento, o que não impedia o trâmite independente dos 

dois processos quando necessário, pois não havia determinação para 

que o julgamento dos embargos se desse de forma intercalada dentro da 

execução, só que poderia haver uma audiência de instrução e julgamento 

(art. 740, do CPC). Do mesmo modo, a letra original do art. 791, ao 

determinar que a suspensão da execução ocorria somente quando os 

embargos fossem recebidos com efeito suspensivo e não todas as vezes 

em que houvesse embargos (o que denota a regra de que os embargos 

não tinham efeito suspensivo), associada ao art. 741 que previa o efeito 

suspensivo somente para os embargos em execuções fundadas em 

sentença e excepcionalmente conforme a matéria alegada. (...)” 

(negritos e grifos do original).  

 

 Adiante de seu voto, o Ministro Relator elenca as seguintes questões para 

fundamentar a sua posição: 

 

“1º) O primeiro deles é que, salvo situações excepcionalíssimas, não se 

pode admitir que a cobrança do crédito público seja preterida pela 

cobrança do crédito privado, isto é, não se pode interpretar a legislação 

processual no sentido de conceder facilidades para a cobrança do 

crédito privado e, simultaneamente, negá-las ao crédito público.  
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2º) Por segundo, a Lei de Execuções Fiscais, além de consolidar as 

normas esparsas até então existentes, trouxe apenas maiores garantias 

de efetividade para a cobrança do crédito público, entendendo a 

primazia do crédito público como valor a ser protegido.  

3º) Por terceiro, ao preservar a filosofia e as linhas gerais do CPC/73, a 

Lei de Execuções Fiscais adaptou-se ao sistema então vigente de 

embargos do devedor, não prescindindo de sua aplicação subsidiária. 

4º) Em quarto lugar, não há qualquer previsão expressa para a 

suspensão da execução fiscal na LEF, salvo aquela decorrente da 

impossibilidade de se encontrar o devedor ou bens penhoráveis (art. 41 

na exposição de motivos, art. 40 na lei sancionada), mantendo-se a lei 

silente – respeitando o próprio silêncio do CPC/73 à época – sobre a 

possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução 

fundada em título executivo extrajudicial.” (negritos do original). 

 

 Assim sendo, de acordo com a vigente redação do § 1º do artigo 739-A, do 

Código de Processo Civil de 1973, os embargos à execução, inclusive aqueles 

interpostos na execução judicial para cobrança da Dívida Ativa, poderão ter 

efeito suspensivo quando: (a) forem “relevantes seus fundamentos”; (b) estiver 

demonstrado que “o prosseguimento da execução manifestamente possa causar 

ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”; e, (c) “a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”97 

 

 No NCPC (Lei 13.105/2015), o artigo 919, cabeça, reproduz a regra de 

que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. E, seguindo essa 

orientação do STJ, a disciplina para a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos (§§ 1º a 5º, desse artigo 919), é aplicável aos embargos à execução 

fiscal.  

 

                                                 
97 É igual a redação do § 1º do artigo 919 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 
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 Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Ordinária nº 5080/2009, 

que “altera as Leis nºs 5.010, de 1966; 6.830, de 1980 e 8.212, de 1991”, o qual 

está apensado ao Projeto de Lei Ordinária nº 2.412/2007, que, de seu turno, 

“define critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais - 

altera a Lei nº 8.397, de 1992 e revoga a Lei nº 6.830, de 1980.”98-99. 

  Aos projetos de lei existentes para alteração da execução fiscal diversas 

críticas têm sido levantadas. Hugo de Brito Machado100 defende que a execução 

fiscal administrativa seria inconstitucional levantando as seguintes questões 

 

                                                 
98 Na justificativa do PL 2412/2007 lê-se: “Entre as medidas de racionalização dos processos que 

sempre têm sido cogitadas, entre os que se dedicam ao estudo do tema, encontra-se o processamento 

administrativo das execuções fiscais. A atividade de execução, com efeito, tem natureza muito mais 

administrativa do que jurisdicional. Com exceção de alguns poucos aspectos em que há realmente uma 

decisão judicial, solucionando controvérsia efetiva entre as partes litigantes – e que se processam por 

meio de embargos – pode-se afirmar que a principal atividade do juiz, ao conduzir a atividade de 

execução, é de cunho nitidamente administrativo. A autoridade judicial atua sobretudo fazendo aplicar a 

legislação, fazendo atuar a vontade da lei. Nada mais natural, nessa ordem de ideias, do que transferir 

esses atos para a esfera administrativa propriamente dita, onde estarão mais adequadamente localizados. 

Além de maior celeridade – em benefício de todos, especialmente daqueles que pagam regularmente seus 

tributos e dívidas – essa mudança trazendo também, aos juízes, maior disponibilidade para 

desempenharem as funções em que efetivamente se faz mister a capacidade de julgar, a habilidade de 

interpretar a norma e solucionar conflitos. Nem seria preciso reafirmar, nesse ponto, o compromisso com 

as garantias do livre e amplo acesso ao Poder Judiciário. Trata-se de princípio constitucional inseparável 

da estrutura de um Estado que se pretenda Democrático e de Direito. E a translação do processamento das 

execuções fiscais para a esfera administrativa em nenhuma medida ferirá esse princípio, desde que se 

assegure aos cidadãos e contribuintes o respeito ao que reza o inciso XXXV do art. 5º da Constituição 

Federal. A proposta que ora se eleva ao debate, nesta Casa, tem o propósito de estruturar essa mudança de 

paradigmas, para a execução dos créditos fiscais. Trata-se, como já mencionado, de um novo passo na 

caminhada rumo à racionalização da prestação jurisdicional do Estado, ao tempo em que pretende 

simplificar e dar mais agilidade a procedimentos que, afinal, não passam da conclusão, da materialização, 

da concretização da vontade da norma jurídico-tributária, quando essa concretização não se realiza pela 

submissão voluntária do contribuinte, mas vem a exigir a constrição de seus bens, para garantir o 

cumprimento do interesse público.” (o documento, datado de 12 de novembro de 2007, foi subscrito pelo 

Deputado Régis Oliveira). 

99 Há que se destacar, aqui, o Projeto de Lei 10/2005, do Senador Pedro Simon, que tinha o objetivo de 

instituir a “penhora administrativa, por órgão jurídico da Fazenda Pública”. Da justificativa do projeto 

constava o seguinte texto: “Essa penhora administrativa não se opõe aos cânones constitucionais, por 

que, na verdade, não suprime nem impede o ingresso do devedor perante o Poder Judiciário, valendo-

se da garantia fundamental que lhe oferece o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, com 

assento no princípio básico da separação dos Poderes, inserto no art. 2º da Carta Nacional. A penhora, 

por não ser ato judicial, mas, sim, administrativo, independe de se realizar perante o juízo, mesmo 

porque não está defeso ao devedor valer-se das demais ações judiciais ou do mandado de segurança, 

como o faz, ordinariamente.”. O projeto, todavia, foi arquivado ao final da legislatura, em dezembro de 

2014. 

100 MACHADO, Hugo de Brito. Execução fiscal administrativa - síntese dos argumentos utilizados na 

defesa do anteprojeto e da correspondente refutação. Artigo disponível em 

http://www.chiesa.adv.br/site/artigos.php, acesso em 15/11/2015.  

http://www.chiesa.adv.br/site/artigos.php
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“(...) 

6. Por último e em definitivo, temos absoluta convicção de que a 

execução fiscal administrativa é flagrantemente inconstitucional, 

especialmente pelas razões que vamos a seguir indicar. 

6.1. Viola o princípio da separação de poderes, posto que atribui ao 

Executivo função típica do Judiciário, não podendo ser sequer objeto de 

emenda constitucional (CF/88, artigos 2º e 60, §4º, inciso III).  

6.2. Na medida em que atribui ao Poder Executivo, que já é titular do 

poder de constituir unilateralmente o crédito tributário, o poder de 

cobrar esse crédito coativamente, viola flagrantemente direitos 

fundamentais do contribuinte, entre os quais: a) o direito à propriedade 

(CF/88, art. 5º, inciso XXII); b) o direito à jurisdição (CF/88, art. 5º, 

inciso XXXV); c) o direito ao devido processo legal (CF/88, art. 5º,inciso 

LIV); d) o direito ao contraditório e ampla defesa (CF/88, art. 5º,inciso 

LV).  

6.3. Viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, na medida em 

que entrega à Fazenda Pública, enquanto PARTE credora, que já tem o 

poder de constituir unilateralmente o seu título de crédito, o poder de 

constranger o devedor com a correspondente cobrança forçada, 

enquanto todos os demais credores (que só o são por título outorgado 

pelo devedor, ou constituído em juízo) dependem da execução judicial. 

Refuta-se, portanto, o falacioso argumento dos que defendem o 

anteprojeto em questão, de que o Judiciário não é cobrador. Na verdade 

a participação do Judiciário na cobrança tem por fim evitar o arbítrio 

nesta se faz inevitável quando praticada pelo próprio credor, em 

verdadeira autotutela que significa um retorno aos primórdios da 

civilização. (...)” 
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  Na mesma linha, Sacha Calmon Navarro Coêlho101 resume que o modelo 

de execução fiscal, fora do Judiciário, seria inconstitucional pelos seguintes 

pontos 

 

“Primus – O que prevê o monopólio da jurisdição pelo Poder Judiciário. 

É impossível no Brasil o sistema francês de dualidade da jurisdição. 

Secundus – O que prescreve a perda de propriedade, seja por 

desapropriação, seja pela tributação, somente após o devido processo 

legal judicial, obstando ao Estado-Administração expropriar e executar 

sem o concurso do Poder Judiciário; e, 

Tertius – O que prescreve, tanto na esfera administrativa quando na 

judicial, o devido processo legal, com os meios e os recursos a ele 

inerentes.” 

 

  Para José Eduardo Soares de Melo102 

 

“A execução do crédito tributário não pode ser promovida por 

autoridade diversa da jurisdicional porque se estará violando o princípio 

constitucional republicano que impõe a absoluta tripartição dos 

Poderes. A competência do Executivo encontra-se adstrita à formação 

do crédito tributário, não podendo usurpar a competência do Judiciário 

para decidir (de modo independente e imparcial) os litígios entre a 

Fazenda Pública e as pessoas privadas, inclusive promovendo a 

constrição patrimonial de bens, mediante penhora, arresto, arrematação 

etc.” 

 

 De outro lado, o Procurador Federal, Carlos Francisco Lopes Melo, 

produziu interessante trabalho abordando a possibilidade de conciliar o 

                                                 
101 A execução fiscal administrativa. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Execução Fiscal. São 

Paulo: Revista dos Tribunais e Centro de Extensão Universitária, 2008. (Pesquisas Tributárias, Nova 

Série – 14). pp. 93/94. 

102 Execução fiscal. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Execução Fiscal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais e Centro de Extensão Universitária, 2008. (Pesquisas Tributárias, Nova Série – 14). p. 241 
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mecanismo de uma execução fiscal administrativa com o Texto Constitucional 

vigente103. Para o referido autor 

 

“A urgência solução para a problemática descrita não pode ficar 

restrita apenas à busca contínua do incremento do aparelho 

jurisdicional. 

Ademais, estando garantido ao devedor o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, como o fizeram todos os projetos de execução fiscal 

administrativa, não há que se falar em violação ao direito fundamental à 

inafastabilidade do Poder Judiciário. 

Com visto, a formatação da garantia de inafastabilidade do Poder 

Judiciário e da divisão das funções estatais, como instrumentos de 

controle da autoridade pública, pode ser feita através de regras 

infraconstitucionais, desde que seja preservado o núcleo desses 

princípios, que consiste na idéia do acesso um Poder Judiciário livre e 

independente dos demais poderes e, ao qual seja conferida a atribuição 

legal e constitucional improrrogável de dar a última palavra sobre 

qualquer conflito de interesses. 

Com efeito, a execução fiscal administrativa constituiria mudança 

significativa no modelo executório vigente. No entanto, diante dos 

inúmeros problemas enfrentados na atualidade, a opção pelo modelo de 

execução fiscal administrativa, mostra-se viável, do ponto de vista 

constitucional. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Execução fiscal administrativa à luz da constituição federal, disponível em 

www.agu.gov.br/page/download/index/id/8356880, acesso em 15/11/2015. 

file:///E:/Users/fernandoneves-dr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BEIJYEN4/www.agu.gov.br/page/download/index/id/8356880


 

 

62 

  

 

 

  Wagner Balera104 anota que 

 

“De minha parte, não vejo obstáculo, no ambiente da Constituição de 

1988, para a institucionalização pela lei de um órgão administrativo que 

ficaria incumbido de promover a cobrança do crédito tributário. 

Do que fica dito importa frisar que, a atividade administrativa de 

cobrança, alicerçada no título executivo extrajudicial produzido pelo 

próprio Fisco, naturalmente ficará sujeita ao controlo jurisdicional, nos 

termos do inc. XXXV do art. 5º, da Constituição.” 

 

E, como veremos adiante nesse trabalho, realmente, não existe óbice à 

criação e implementação de um processo executivo extrajudicial, com amplo 

controle e fiscalização por órgãos de certa forma relacionados com o Poder 

Judiciário. 

                                                 
104 Execução fiscal. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Execução Fiscal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais e Centro de Extensão Universitária, 2008. (Pesquisas Tributárias, Nova Série – 14). p. 216 
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CAPÍTULO 2  

 

O processo de execução do título extrajudicial no Novo Código de 

Processo Civil. 

 
 

1. Notas introdutórias. 

 
 

  A parte inicial da exposição de motivos do Anteprojeto do Novo Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015), assim foi redigida pela comissão de juristas 

presidida pelo Ministro Luiz Fux: 

  

Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o 

reconhecimento e a realização105 dos direitos, ameaçados ou violados, que 

têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias 

constitucionais106 de um Estado Democrático de Direito.107 

Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa 

a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se no 

                                                 
105 Essencial que se faça menção a efetiva satisfação, pois, a partir da dita terceira fase metodológica do 

direito processual civil, o processo passou a ser visto como instrumento, que deve ser idôneo para o 

reconhecimento e a adequada concretização de direitos. 

106 Isto é, aquelas que regem, eminentemente, as relações das partes entre si, entre elas e o juiz e, também, 

entre elas e terceiros, de que são exemplos a imparcialidade do juiz, o contraditório, a demanda, como 

ensinam CAPPELLETTI e VIGORITI (I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano. 

Rivista di diritto processuale, II serie, v. 26, p. 604-650, Padova, Cedam, 1971, p. 605). 

107 Os princípios e garantias processuais inseridos no ordenamento constitucional, por conta desse 

movimento de “constitucionalização do processo”, não se limitam, no dizer de LUIGI PAOLO 

COMOGLIO, a “reforçar do exterior uma mera ‘reserva legislativa’ para a regulamentação desse 

método [em referência ao processo como método institucional de resolução de conflitos sociais], mas 

impõem a esse último, e à sua disciplina, algumas condições mínimas de legalidade e retidão, cuja 

eficácia é potencialmente operante em qualquer fase (ou momento nevrálgico) do processo” 

(Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali. Studi in onore di Luigi Montesano, v. 

II, p. 87-127, Padova, Cedam, 1997, p. 92). 
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mundo empírico, por meio do processo108. 

Não há fórmulas mágicas. O Código vigente, de 1973, operou 

satisfatoriamente durante duas décadas. A partir dos anos noventa, 

entretanto, sucessivas reformas, a grande maioria delas lideradas pelos 

Ministros Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

introduziram no Código revogado significativas alterações, com o 

objetivo de adaptar as normas processuais a mudanças na sociedade e ao 

funcionamento das instituições. 

A expressiva maioria dessas alterações, como, por exemplo, em 1.994, a 

inclusão no sistema do instituto da antecipação de tutela; em 1.995, a 

alteração do regime do agravo; e, mais recentemente, as leis que 

alteraram a execução, foram bem recebidas pela comunidade jurídica e 

geraram resultados positivos, no plano da operatividade do sistema. 

O enfraquecimento da coesão entre as normas processuais foi uma 

conseqüência natural do método consistente em se incluírem, aos poucos, 

alterações no CPC, comprometendo a sua forma sistemática. A 

complexidade resultante desse processo confunde-se, até certo ponto, com 

essa desorganização, comprometendo a celeridade e gerando questões 

evitáveis (= pontos que geram polêmica e atraem atenção dos 

magistrados) que subtraem indevidamente a atenção do operador do 

direito. 

Nessa dimensão, a preocupação em se preservar a forma sistemática das 

normas processuais, longe de ser meramente acadêmica, atende, 

sobretudo, a uma necessidade de caráter pragmático: obter-se um grau 

mais intenso de funcionalidade. 

Sem prejuízo da manutenção e do aperfeiçoamento dos institutos 

introduzidos no sistema pelas reformas ocorridas nos anos de 1.992 até 

                                                 
108 É o que explica, com a clareza que lhe é peculiar, BARBOSA MOREIRA: “Querer que o processo 

seja efetivo é querer que desempenhe com eficiência o papel que lhe compete na economia do 

ordenamento jurídico. Visto que esse papel é instrumental em relação ao direito substantivo, também se 

costuma falar da instrumentalidade do processo. Uma noção conecta-se com a outra e por assim dizer a 

implica. Qualquer instrumento será bom na medida em que sirva de modo prestimoso à consecução dos 

fins da obra a que se ordena; em outras palavras, na medida em que seja efetivo. Vale dizer: será efetivo 

o processo que constitua instrumento eficiente de realização do direito material” (Por um processo 

socialmente efetivo. Revista de Processo. São Paulo, v.27, n.105, p. 183-190, jan./mar. 2002, p. 181). 
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hoje, criou-se um Código novo, que não significa, todavia, uma ruptura 

com o passado, mas um passo à frente. Assim, além de conservados os 

institutos cujos resultados foram positivos, incluíram-se no sistema outros 

tantos que visam a atribuir-lhe alto grau de eficiência. 

Há mudanças necessárias, porque reclamadas pela comunidade jurídica, e 

correspondentes a queixas recorrentes dos jurisdicionados e dos 

operadores do Direito, ouvidas em todo país. Na elaboração deste 

Anteprojeto de Código de Processo Civil, essa foi uma das linhas 

principais de trabalho: resolver problemas. Deixar de ver o processo 

como teoria descomprometida de sua natureza fundamental de método de 

resolução de conflitos, por meio do qual se realizam valores 

constitucionais.109 

Assim, e por isso, um dos métodos de trabalho da Comissão foi o de 

resolver problemas, sobre cuja existência há praticamente unanimidade na 

comunidade jurídica. Isso ocorreu, por exemplo, no que diz respeito à 

complexidade do sistema recursal existente na lei revogada. Se o sistema 

recursal, que havia no Código revogado em sua versão originária, era 

consideravelmente mais simples que o anterior, depois das sucessivas 

reformas pontuais que ocorreram, se tornou, inegavelmente, muito mais 

complexo. 

Não se deixou de lado, é claro, a necessidade de se construir um Código 

coerente e harmônico interna corporis, mas não se cultivou a obsessão em 

elaborar uma obra magistral, estética e tecnicamente perfeita, em 

detrimento de sua funcionalidade. 

De fato, essa é uma preocupação presente, mas que já não ocupa o 

primeiro lugar na postura intelectual do processualista contemporâneo. 

                                                 
109 SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, em texto emblemático sobre a nova ordem trazida pela 

Constituição Federal de 1988, disse, acertadamente, que, apesar de suas vicissitudes, “nenhum texto 

constitucional valorizou tanto a ‘Justiça’, tomada aqui a palavra não no seu conceito clássico de 

‘vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu’, mas como conjunto de instituições voltadas 

para a realização da paz social” (O aprimoramento do processo civil como garantia da cidadania. In: 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, Sálvio. As garantias do cidadão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 79-

92, p. 80). 
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A coerência substancial há de ser vista como objetivo fundamental, 

todavia, e mantida em termos absolutos, no que tange à Constituição 

Federal da República. Afinal, é na lei ordinária e em outras normas de 

escalão inferior que se explicita a promessa de realização dos valores 

encampados pelos princípios constitucionais. 

O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo 

mais célere, mais justo110, porque mais rente às necessidades sociais111 e 

muito menos complexo.112 

A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, 

permite ao juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da 

causa. 

Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação 

de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos 

da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) 

estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a 

Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir 

decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) 

simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de 

subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento 

possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, 

sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela realização 

daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao 

sistema, dando-lhe, assim, mais coesão. 

                                                 
110 Atentando para a advertência, acertada, de que não o processo, além de produzir um resultado justo, 

precisa ser justo em si mesmo, e portanto, na sua realização, devem ser observados aqueles standards 

previstos na Constituição Federal, que constituem desdobramento da garantia do due process of law 

(DINAMARCO, Cândido. Instituições de direito processual civil, v. 1. 6.a ed. São Paulo: Malheiros, 

2009). 

111 Lembrando, com BARBOSA MOREIRA, que “não se promove uma sociedade mais justa, ao menos 

primariamente, por obra do aparelho judicial. É todo o edifício, desde as fundações, que para tanto 

precisa ser revisto e reformado. Pelo prisma jurídico, a tarefa básica inscreve-se no plano do direito 

material” (Por um processo socialmente efetivo, p. 181) 

112 Trata-se, portanto, de mais um passo decisivo para afastar os obstáculos para o acesso à Justiça, a que 

comumente se alude, isto é, a duração do processo, seu alto custo e a excessiva formalidade. 
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Esta Exposição de Motivos obedece à ordem dos objetivos acima 

alistados.” 

 

 Trata-se, portanto, de uma nova perspectiva para a aplicação e realização 

do Processo Civil. Todavia, as regras a respeito do processo de execução (Livro 

II, da Lei 13.105/2015) pouco inovaram, mantendo-se a regra da judicialização 

do processo de execução fundada em título extrajudicial, apesar da forte 

tendência pela autocomposição de interesses pela nova legislação. 

 

 

2. Fundamentos e princípios do Novo CPC 

 

 

 O artigo 1º, do NCPC, deixa evidente a constitucionalização do processo 

civil, ao proclamar que o “processo civil será ordenado, disciplinado e 

interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições 

deste Código.”113. 

 

  Na letra do artigo 3º, do NCPC: 

 

“Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão 

a direito. 

 

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 

 

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos. 

 

                                                 
113  Como bem pontuam Rennan Faria Krüger Thamay e José Maria Rosa Tesheiner “
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§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.” 

 

 

 E segundo o artigo 5º, do NCPC, todo aquele que de alguma forma 

“participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”; e, ainda que 

os participes “devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva.” (art. 6º). 

 

 O artigo 166, cabeça, do NCPC, anuncia que “A conciliação e a mediação 

são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e 

da decisão informada.”. E, o § 4º, do mesmo dispositivo, dispõe que “A 

mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos 

interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras 

procedimentais.”. 

 

 E o artigo 175, cabeça, deixa claro que “As disposições desta Seção não 

excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a 

órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais 

independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica.”.  

 

 Já o artigo 319, do NCPC, enumera como requisitos da petição inicial, que 

o autor indique a sua opção “pela realização ou não de audiência de conciliação 

ou de mediação.” (inciso VII). Audiência essa que será realizada na forma 

prevista no artigo 334, do NCPC, com objetivo de autocomposição (§ 11). E para 

as ações de família114 “todos os esforços serão empreendidos para a solução 

consensual da controvérsia”, com o auxílio das partes, do juiz e, se necessário, 

                                                 
114 São os processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, 

guarda, visitação e filiação, dentro outros (art. 693, cabeça). 
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do auxílio “de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e 

conciliação.” (art. 694, cabeça). 

 

 Com isso, tem-se nova matriz para o Processo Civil brasileiro, 

demonstrando-se, assim, quais são os princípios e fundamentos basilares do 

CPC/2015. 

 

 

3. A tendência pela autocomposição realizada pelo Novo CPC 

 

 

  Como visto nas linhas acima, o NCPC consagra o princípio constitucional 

da inafastabilidade da jurisdição, na cabeça do seu artigo 3º, ao mesmo tempo 

em que identifica meios alternativos de solução de conflitos, a começar pela 

arbitragem (§ 1º). O § 2º, do artigo 3º, identifica a política pública de estímulo à 

solução consensual de conflitos, inicialmente instituída, no País, pela Resolução 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça115. E, o § 3º, do mesmo artigo 3º, 

                                                 
115 Destacamos as seguintes as considerações que levaram à edição dessa Resolução 125/2010: “... 

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal 

além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa;  

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado 

dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na 

sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos 

judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em 

especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação;  CONSIDERANDO a necessidade de se 

consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais 

de solução de litígios;  CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já 

implementados nos país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade 

de recursos e de execução de sentenças;  CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e 

difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais;  CONSIDERANDO 

a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem 

como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento 

da Justiça;  CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos 

consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução 

alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria; ...” 
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impõe, aos técnicos participantes do processo116, o dever de estimular a solução 

do conflito através da autocomposição.  

 

  Trataremos da arbitragem, mais adiante, no capítulo 4. Vejamos, 

entretanto, agora a mediação e a conciliação figuras dessa busca pela solução 

consensual do conflito.  

 

 

 

3.1. Mediação 

 

 
 Ao lado das previsões do Novo Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2005), temos a promulgação da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que 

dispõe “sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 

controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 

6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 

1997.” 

 

 Medição é, de acordo a nova legislação, “a atividade técnica exercida por 

terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as 

auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a 

controvérsia.” (par. único, do art. 1º). 

 

 Seus princípios orientadores são “I - imparcialidade do mediador; II - 

isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; V - autonomia da 

vontade das partes;  VI - busca do consenso; VII - confidencialidade; e VIII - 

boa-fé.” (art. 2º, cabeça). 

 

                                                 
116 Na letra da Lei esse dever é imposto aos “juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público”. 
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 Seu objeto é o conflito “que verse sobre direitos disponíveis ou sobre 

direitos indisponíveis que admitam transação.” (art. 3º, cabeça). 

 

 Há a previsão de que a mediação possa ser realizada extrajudicialmente117 

ou judicialmente118.  Firmado o acordo, o termo final de mediação constitui título 

                                                 
117 “Art. 21.  O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por 

qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local 

da primeira reunião.  

       Parágrafo único.  O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 

respondido em até trinta dias da data de seu recebimento.  

Art. 22.  A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo:   

I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data 

de recebimento do convite;  

II - local da primeira reunião de mediação;  

III - critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação;  

IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação.  

§ 1º A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de 

regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no qual constem 

critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação.  

§ 2º Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a 

realização da primeira reunião de mediação:  

I - prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir do recebimento do 

convite;  

II - local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais;  

III - lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados; 

a parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte 

convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista;  

IV - o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção 

por parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser 

vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a 

qual foi convidada.  

§ 3º Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham cláusula de 

mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o 

termo inicial de mediação e permanecer, voluntariamente, no procedimento de mediação.  

Art. 23.  Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar 

procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada 

condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente 

acordado ou até o implemento dessa condição.  

      Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso ao 

Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito.” 
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executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo 

judicial (par. único, do artigo 20).  

 

 Essa Lei 13.140/2015, entra em vigor em janeiro de 2016 (art. 47), 

portanto antes do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que 

somente entra em vigor em março de 2016. 

  

 

3.2. Conciliação 
 

 

  Talvez o método mais antigo de autocomposição seja o da conciliação, 

cuja própria etimologia revela se tratar de um acerto de posições entre aqueles 

envolvidos em um conflito, mediante concessões mútuas. 

 

                                                                                                                                               
118 “Art. 24.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis 

pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo 

desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.  

      Parágrafo único.  A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, 

observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.  

 Art. 25.  Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, 

observado o disposto no art. 5º desta Lei.   

 Art. 26.  As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as 

hipóteses previstas nas Leis nos 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.  

       Parágrafo único.  Aos que comprovarem insuficiência de recursos será assegurada assistência pela 

Defensoria Pública.  

 Art. 27.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação.  

Art. 28.  O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias, contados da 

primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem sua prorrogação.  

        Parágrafo único.  Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o 

arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo, por sentença, e o 

termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo.  

 Art. 29.  Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas 

judiciais finais.” 
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 Na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao 

dispor as informações sobre o núcleo permanente de métodos consensuais de 

solução de conflito, encontramos o seguinte texto119: 

 

A palavra conciliação, que deriva do latim conciliatione, significa ato 

ou efeito de conciliar, ajuste, acordo ou harmonização de pessoas, 

união, combinação ou composição de diferenças. 

 

Segundo, Kazuo Watanabe, desembargador aposentado do TJSP: “o 

princípio de acesso à justiça, inscrito na Constituição Federal, não 

assegura apenas acesso formal aos órgãos judiciários, e sim um 

acesso qualificado que propicie aos indivíduos o acesso à ordem 

jurídica justa, no sentido de que cabe a todos que tenham qualquer 

problema jurídico, não necessariamente um conflito de interesses, 

uma atenção por parte do Poder Público, em especial do Poder 

Judiciário. Assim, cabe ao Judiciário não somente organizar os 

serviços que são prestados por meio de processos judiciais como 

também aqueles que socorram os cidadãos de modo mais abrangente, 

de solução por vezes de simples problemas jurídicos, como a 

obtenção de documentos essenciais para o exercício da cidadania e 

até mesmo de simples palavras de orientação jurídica. Mas é, 

certamente, na solução dos conflitos de interesses que reside a sua 

função primordial, e para desempenhá-la cabe-lhe organizar não 

apenas os serviços processuais como também, e com grande ênfase, 

os serviços de solução dos conflitos pelos mecanismos alternativos à 

solução adjudicada por meio de sentença, em especial dos meios 

consensuais, isto é, da mediação e da conciliação”. 

 

 Assim, tal como a mediação, através da conciliação objetiva-se a solução, 

inclusive extrajudicialmente, do conflito de interesses instaurado. 

                                                 
119 http://www.tjsp.jus.br/EGov/Conciliacao/Default.aspx, acesso em 10/12/2015. 

http://www.tjsp.jus.br/EGov/Conciliacao/Default.aspx
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4. O negócio jurídico processual no Novo CPC 

 

 

  Não se pode dizer que o negócio jurídico processual120 somente passou a 

existir com o NCPC, pois mesmo no vigente Código de Processo Civil, diversos 

dispositivos permitem que as partes elejam o foro competente (art. 111), 

convencionem quanto a redução ou prorrogação de prazos (art. 181), suspensão 

do processo (art. 265, II) e o adiamento da audiência (art. 453, I), alterem sobre a 

distribuição do ônus da prova (333, par. único) e, disponham que a liquidação da 

sentença seja feita por arbitramento (475-C, I).  

 

 Do mesmo modo, outros negócios jurídicos, licitamente produzidos, fora 

do processo, entre as partes, podem ser levados a juízo para a devida 

homologação, mesmo no Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869/1973). 

 

 Guilherme Peres de Oliveira, em excelente monografia a respeito da 

necessidade de se permitir a modificação do procedimento pelo juiz, anotou com 

precisão que “a modificação do procedimento pelo juiz é atividade importante e 

oportuna, dado o atual momento jurídico-constitucional brasileiro. (...), adaptar o 

procedimento nada mais é do que exercer o controle de constitucionalidade da lei 

processual, em sua modalidade difusa. Mais especificamente, o juiz deve 

verificar, a cada momento do processo, se o procedimento estabelecido pela lei é 

adequado ao direito material em discussão. Excepcionalmente, caso esse 

procedimento constitua verdadeiro obstáculo à tutela do direito material, deverá o 

                                                 
120 Sobre o tema conferir CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre publicismo e 

privatismo. Tese de Livre-Docência. São Paulo: USP, 2015. Ainda pode-se observar o negócio jurídico 

processual como “o fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático confere-se ao sujeito o poder de 

escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico , 

certas situações jurídicas processuais”. DIDIER Jr., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria 

dos fatos jurídicos processuais. 2. ed., Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 59-60. 
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juiz modifica-lo, suprimindo, criando atos, ou modificando a ordem de sua 

prática.”121. 

  

Todavia, o NCPC deixou mais aberta e ampla essa possibilidade de 

adaptação procedimental pelas partes. Em seu artigo 190, seguindo a tendência 

de busca pela efetividade, estabelece que “Versando o processo sobre direitos 

que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, 

antes ou durante o processo.”. Trata-se de cláusula geral de negociação 

processual. 

 

 Para Rodrigo Reis Mazzei, as cláusulas gerais são “normas lançadas em 

formas de diretrizes, dirigidas ao Estado-Juiz, que deverá – dentro do que foi 

previamente traçado pelo legislador – dar a solução mais perfeita, observando, 

para a concretização da atuação judicial, não só o caso objetivo, mas também 

situações particulares que envolvem cada caso”122. E, para Nelson Nery Jr. 

Nelson Nery, a função das cláusulas gerais é a de dotar o sistema de mobilidade 

“mitigando as regras mais rígidas, além de atuar de forma a concretizar o que se 

encontra previsto nos princípios gerais de direito e nos conceitos legais 

indeterminados. Prestam-se, ainda, para abrandar as desvantagens do estilo 

excessivamente abstrato e genérico da lei”123. 

 

  O enunciado n. 17, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, dispõe 

que “As partes podem, no negócio processual, estabelecer outros deveres e 

sanções para o caso do descumprimento da convenção.”; e, os enunciados 19, 20 

                                                 
121  Adaptabilidade judicial: a modificação do procedimento pelo juiz no processo civil. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 129 e 130. 

122 Notas iniciais à leitura do novo Código Civil. In: Arruda Alvim e Thereza Alvim (coords.). 

Comentários ao Código Civil brasileiro. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005. vol. 1, p. LXI. 

123 O novo Código Civil - homenagem ao Professor Miguel Reale. 2. ed. São Paulo: LTr, p. 429. 
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e 21, respectivamente, complementam que “19. São admissíveis os seguintes 

negócios processuais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de 

ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de 

despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para 

retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para não promover execução 

provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, 

inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou 

de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de 

conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização 

prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de 

sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-

rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das 

partes entre si.”, “20. Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, 

dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para 

supressão da primeira instância.” e, “21. São admissíveis os seguintes negócios, 

dentre outros: acordo para realização de sustentação oral, acordo para 

ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito 

convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais.”. 

 

 Essa nova previsão segue a tendência da arbitragem, em nosso País tal 

como veiculada na Lei 9.307/1996, na qual as partes podem “escolher, 

livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que 

não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.” (§ 1º, do art. 2º), bem 

como “que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos 

usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.” (§ 2º, do art. 2º) e, 

ainda, estabelecer se a arbitragem será “de direito ou de equidade” (cabeça do 

art. 2º). 

 

 Na arbitragem, uma vez instituída, a mesma “obedecerá ao procedimento 

estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se 
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às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, 

facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal 

arbitral, regular o procedimento” (art. 21, cabeça). 

 

 É essa mesma liberdade que agora se tem para o processo civil com a 

possibilidade das partes firmarem um negócio jurídico processual, que não 

apresentam qualquer forma específica para a sua validade. A exigência legal é a 

de que se trate de litígio quer admita solução por autocomposição. Nesse ponto, o 

artigo 200, do NCPC complementa que “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”, de modo que, 

via de regra, os negócios jurídicos processuais celebrados não dependem de 

homologação judicial. 

 

  Como lembra Alexandre Freitas Câmara “o poder de executar, isto é, o 

poder de realizar executivamente os direitos, é inerente ao próprio conceito de 

jurisdição. Assim, não se pode admitir que o juiz só possa se valer dos meios 

executivos típicos. O legislador não é capaz de prever todas as hipóteses que 

podem vir a aparecer na prática do foro. Deve-se, então, reconhecer ao juiz o 

poder de utilizar meios executivos atípicos, pelo menos nos casos nos quais os 

meios típicos se revelem inadequados ou insuficientes para a realização prática 

do direito subjetivo.”124. 

 

  E, mais adiante, diz Alexandre Freitas Câmara que “É evidente que a 

execução deve ter limites. Estes, porém, são estabelecidos pelo princípio da 

dignidade humana, estabelecido pelo art. 1.º, III, da CF, e sem dúvida o mais 

relevante de todos os princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
124  A eficácia da execução e a eficiência dos meios executivos: em defesa dos meios executivos atípicos e 

da penhora de bens impenhoráveis. In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao Novo CPC : 

estudos em homenagem ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 17. 
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Assim, aquele bem cuja expropriação não violará a dignidade do executado deve 

ser considerado penhorável, mesmo que a lei o aponte como absolutamente 

impenhorável, quando sua apreensão e expropriação se revelarem necessárias à 

preservação de interesse mais relevante.”125. 

 

 Na mesma toada, Rodrigo Reis Mazzei e Sarah Merçon-Vargas ao 

abordarem a questão da impenhorabilidade à luz do artigo 833, do NCPC (Lei 

13.105/2015), pontuam que “O dispositivo em análise confere concreção à regra 

prevista no artigo precedente e possui iluminação de princípios constitucionais 

insertos na nossa Carta Política de 1988: (a) dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III), e (b) da função social da propriedade (art. 5º, XXIII). A submissão se impõe 

para não sujeitar à penhora bens e direitos considerados indispensáveis à 

existência digna do executado (por exemplo, a hipótese do inciso IV do 

dispositivo) e que estejam desempenhando, imune de dúvidas e concretamente, 

uma função social (tal como a situação inserta no inciso IX da regra legal).”126.  

 

5. Do compromisso de efetividade do Novo CPC 

 

  O artigo 6º, do NCPC, proclama que “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva.”.  E, o artigo 77, reza que é dever de todos os que 

participam do processo, dentre outros, o de não criar embaraços para a efetivação 

das decisões jurisdicionais (inc. IV). 

 

                                                 
125  A eficácia da execução e a eficiência dos meios executivos: em defesa dos meios executivos atípicos e 

da penhora de bens impenhoráveis. In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao Novo CPC : 

estudos em homenagem ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 18. 

126 Comentários ao artigo 833 do NCPC, na obra coletiva Comentários ao novo Código de Processo 

Civil, coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 1187. 



 

 

79 

  

 

 

 O artigo 139, do NCPC, acrescenta aos poderes do juiz a possibilidade de 

o mesmo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 

inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (inciso IV); 

podendo exercer tais medidas, até mesmo de ofício (NPCP, art. 536, cabeça). 

 

 Destarte, existe uma nítida e manifestada tendência, no NCPC, pela 

cooperação como sendo um princípio que ao lado daqueles tradicionais, do 

devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, ditará o modo 

como o processo civil deve ser interpretado e aplicado. Nas letras de Rennan 

Faria Krüger Thamay e José Maria Rosa Tesheiner “O princípio da cooperação é 

apresentado como um terceiro modelo de processo, somando-se aos modelos 

adversarial (isonômico) e o inquisitorial (assimétrico).”127-128. 

 

 Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

“

                                                 
127 Pressupostos processuais e nulidades no novo processo civil : José Maria Rosa Tesheiner, Rennan 

Faria Krüger Thamay. – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 57. 

128 Fredie Didier Jr. publicou na Revista de Processo, volume 198/2011, um artigo com o título “Os três 

modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo”, aonde expõe que “A 

“dispositividade” e a “inquisitividade” podem manifestar-se em relação a vários temas: (a) instauração do 

processo; (b) produção de provas; (c) delimitação do objeto litigioso (questão discutida no processo); (d) 

análise de questões de fato e de direito; (e) recursos etc. (...)Difícil, portanto, estabelecer um critério 

identificador da dispositividade ou da inquisitoriedade que não comporte exceção. Não há sistema 

totalmente dispositivo ou inquisitivo: os procedimentos são construídos a partir de várias combinações de 

elementos adversariais e inquisitoriais. Não é possível afirmar que o modelo processual brasileiro é 

totalmente dispositivo ou inquisitivo. O mais recomendável é falar em predominância em relação a cada 

um dos temas: em matéria de produção de provas, no efeito devolutivo dos recursos, na delimitação do 

objeto litigioso etc.”; e, mais adiante, complementa que “Os princípios do devido processo legal, da 

boa-fé processual e do contraditório, juntos, servem de base para o surgimento de outro princípio do 

processo: o princípio da cooperação. O princípio da cooperação define o modo como o processo civil 

deve estruturar-se no direito brasileiro. (...)O princípio da cooperação atua diretamente, imputando aos 

sujeitos do processo deveres, de modo a tornar ilícitas as condutas contrárias à obtenção do “estado de 

coisas” (comunidade processual de trabalho) que o princípio da cooperação busca promover. Essa 

eficácia normativa independe da existência de regras jurídicas expressas. Se não há regras expressas que, 

por exemplo, imputem ao órgão jurisdicional o dever de manter-se coerente com os seus próprios 

comportamentos, protegendo as partes contra eventual comportamento contraditório (venire contra 

factum proprium) do órgão julgador, o princípio da cooperação garantirá a imputação desta situação 

jurídica passiva (dever) ao magistrado. Repita-se: o princípio da cooperação torna devidos os 

comportamentos necessários à obtenção de um processo leal e cooperativo.” (Revista de Processo, vol. 

198/2011, p. 213 – 226, ago. 2011). 
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Esse princípio da cooperação se traduz na perseguição pela celeridade do 

processo e a efetividade do resultado da ação, sendo, portanto, indispensável, a 

participação. No texto da exposição de motivos do NCPC “Trata-se de uma 

                                                 
129 Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 100. 
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forma de tornar o processo mais eficiente e efetivo, o que significa, 

indubitavelmente, aproximá-lo da Constituição Federal, em cujas entrelinhas se 

lê que o processo deve assegurar o cumprimento da lei material.”. 

 

6. O processo de execução do título extrajudicial no Novo CPC 

 

 O Livro II, da Parte Especial, no NCPC (Lei 13.105/2015), trata “Do 

processo de execução”. O artigo 771, que inaugura o capítulo das disposições 

gerais, anuncia que “Este Livro regula o procedimento da execução fundada em 

título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou 

fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.”. 

 

 No espírito do referido princípio da cooperação, os artigos 772 e 773, do 

NCPC, assim dispõem, respectivamente: “Art. 772.  O juiz pode, em qualquer 

momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes; II - advertir o 

executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da 

justiça; III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam 

informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como 

documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.” 

e, “Art. 773.  O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. 

Parágrafo único.  Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo 

receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas 

necessárias para assegurar a confidencialidade.”.  

 

 Essas diretrizes são complementadas pelo artigo 776 que prevê que “o 

exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, 
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transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação 

que ensejou a execução.”. Trata-se, aqui, de responsabilidade objetiva do 

exequente, pois o sistema fixa o dever de indenizar independentemente da culpa 

ou dolo do agente.  

 

 Cabe a lembrança e ressalva feita por Rodrigo Reis Mazzei a respeito do 

artigo 739-B, do CPC/73130: “O art.739-B veicula um interessante meio de 

processamento para os apenamentos pecuniários em qualquer fase e momento 

processual (fase de conhecimento, cumprimento de sentença e processo de 

execução). Todavia, seu posicionamento inadequado e o apego a uma 

interpretação restritiva impedem um amplo espectro de abrangência. (...) a má 

colocação do art. 739-B nas “disposições gerais” dos embargos não é suficiente 

para excluí-lo da missão a ele determinada no sistema processual, sendo, pois, 

vetor genérico para a cobrança de título judicial resultante de multa ou de fixação 

de indenização por má-fé processual, não sendo privativo das execuções por 

título extrajudicial. Para o manejo de tal via em sede de cumprimento de sentença 

(pois, nos mesmos autos – ainda que em apenso), bastará que o credor demonstre 

que ainda há atividade processual nos autos matriz e que a cobrança do 

apenamento poderá causar tumultuária procedimental, justificando a trilha do art. 

739-B. De modo assemelhado, o art. 739-B permitirá a cobrança de qualquer 

título judicial que esteja atrelado à multa e à indenização proveniente de 

litigância de má-fé, mesmo na fase de conhecimento, bastando para tanto, além 

da origem do título, que a obrigação esteja vencida, isto é, já seja exigível.”131-132 

                                                 
130 “Art. 739-B.  A cobrança de multa ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé (arts. 17 e 18) 

será promovida no próprio processo de execução, em autos apensos, operando-se por compensação ou por 

execução.”. 

131  O art. 739‑ B (CPC de 1973) como plataforma para “cobrança” (em sentido alargado) dos 

apenamentos processuais pecuniários: tema desprezado nos trabalhos para um “novo” Código de 

Processo Civil. In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao Novo CPC : estudos em homenagem 

ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 906, 910-911. 

132  No NCPC (Lei 13.105/2015), o artigo 777 prevê que “A cobrança de multas ou de indenizações 

decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida 
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 O artigo 805 do NCPC (Lei 13.105/2015) consagra o princípio da menor 

onerosidade, prevendo, em sua cabeça, que “quando por vários meios o 

exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo 

menos gravoso para o executado.”; todavia, em boa hora, o parágrafo único, 

desse mesmo artigo 805 do NCPC, deixa claro que é ônus do executado apontar a 

forma “menos onerosa” de realização da execução, bem como a eficácia da 

medida alternativa proposta “sob pena de manutenção dos atos executivos já 

determinados”.  

 

  Paulo Henrique dos Santos Lucon pontua que “Tanto no Código de 

Processo Civil de 1973 quanto no Novo Código de Processo Civil (art. 800, § 

1.º), permanece, como visto, a salutar regra de acordo com a qual a propositura 

de demanda relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de 

promove-lhe a execução. Contrariar essa regra seria violar a inafastabilidade da 

tutela jurisdicional (CF, art. 5.º, XXXV) porque seria impedir o exercício do 

direito de ação no seu sentido mais abstrato. Inibir a propositura da ação 

executiva distingue-se da suspensão da execução por força de decisão obtida em 

embargos à execução ou em decisão obtida em demanda cognitiva autônoma. 

Para que essa suspensão seja obtida, no entanto, torna-se necessário apresentar 

argumentação relevante, bem como é preciso que a execução esteja garantida por 

constrição ou ainda outra estrutura que venha a garantir a futura realização do 

crédito na execução.”133. 

 

 No processo de execução fundado em título executivo extrajudicial do 

NCPC, manteve-se a previsão do negócio processual típico hoje existente no 

                                                                                                                                               
nos próprios autos do processo.”, ainda que “geograficamente” inserida na parte das disposições gerais do 

“processo de execução”, como o texto aponta, a regra se aplica a todo e qualquer processo. 

133  Títulos executivos extrajudiciais e o novo CPC. In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao 

Novo CPC : estudos em homenagem ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] 

– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 836. 
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artigo 652-A, do Código de Processo Civil de 1973, de que pode o executado 

pagar a integralidade da dívida, dentro do prazo de 3 (três) dias da citação, 

quando, então, a verba honorária fixada na decisão inicial será reduzida pela 

metade (NCPC, art. 827, § 1º). 

 

 Outra hipótese de negócio processual típico, na execução do título 

executivo extrajudicial, é a que faculta ao executado, dentro do prazo de 

embargos — via de regra, em quinze dias contados da juntada do mandado de 

citação (NPCP, art. 915, cabeça) — “reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado” possa “requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.” (NPCP, art. 916)134. 

 

 E, no caso do processo de execução, a estrutura dos negócios processuais 

(NCPC, arts. 190 e 200), ganha campo fértil para se desenvolver, inclusive no 

que tange a questões como a possibilidade de execução dos bens impenhoráveis 

(NCPC, art. 833) e, ainda, da realização de atos de execução fora do processo 

judicial, como averbação da penhora, alienação do bem para satisfação do 

crédito, dentre outras formas de efetiva solução da ação. 

  

 No meu entendimento é sob essa ótica, de uma nova forma de enxergar e 

aplicar as regras do processo civil, que se conseguirá dar efetividade ao processo 

de execução do título executivo extrajudicial tal como prevista no novo Código 

de Processo Civil e, mesmo para a lei especial que regula as execuções fiscais 

(Lei 6.830/1980). 

                                                 
134 Essa mesma previsão consta do artigo 745-A, do Código de Processo Civil de 1973: “Art. 745-A.  No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês.” 
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 Todavia, em meu entendimento, a nova legislação padece das mesmas 

falhas das alterações implementadas, nos anos de 2005 e 2006, no vigente 

Código de Processo Civil a respeito do processo de execução fundado em título 

executivo extrajudicial, pois que não atende aos propósitos de um processo ágil e 

de uma Justiça eficiente. Parafraseando Liebman “as formas são necessárias, 

mas o formalismo é uma deformação”135.  

 

  

 

                                                 
135 Manual de direito processual civil. Trad. de Cândido Rangel Dinamarco. 3ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 1983, n. 117, p. 258. 
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CAPÍTULO 3 

 

O problema da ausência de efetividade no atual  

modelo de execução. 

 

 

1. Notas introdutórias. 

 
 

  Com a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, foi criado o “Conselho 

Nacional de Justiça” ao qual compete o “controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes” (CF, art. 103-B). 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “é uma instituição pública que visa 

aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que 

diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.”. A sua 

missão é “contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com 

moralidade, eficiência e efetividade em benefício da Sociedade.”136.  

 

Para a “eficiência dos serviços judiciais”, com adoção de “melhores 

práticas e celeridade”, o CNJ elabora e publica “semestralmente relatório 

estatístico sobre movimentação processual e outros indicadores pertinentes à 

atividade jurisdicional em todo o País.”137-138, destacando-se o programa 

conhecido como “Justiça em números”139. 

                                                 
136 Texto retirado da fonte: http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos, acesso em 

10/09/2015. 

137 Texto retirado da fonte: http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos, acesso em 

10/09/2015. 

138 O artigo 103-B, § 4º, VI, da Constituição da República prevê que “§ 4º Compete ao Conselho o 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 
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No relatório “Justiça em números”, divulgado em 2014, contendo dados 

da base de 2013, constou da sua apresentação, o texto seguinte:  

 

... 

Os dados constantes do Relatório Justiça em Números são a principal 

fonte estatística que o CNJ e os tribunais utilizam para sua atuação 

institucional. As informações sistematizadas e analisadas possibilitam 

um conhecimento amplo do Judiciário, capaz de fomentar medidas de 

integração, redução das disparidades regionais, bem como 

considerações sobre as especificidades dos desafios a serem 

enfrentados por cada ramo judicial no aprimoramento da prestação 

jurisdicional. 

A responsabilidade que o CNJ e os Tribunais brasileiros compartilham 

quanto à garantia de direitos pela via da entrega de Justiça fica bem 

ilustrada neste Relatório. Ressalte-que, neste ano de 2013, a Série 

Histórica dos dados abrange os cinco anos anteriores. A análise 

quinquenal permite a visualização de cenários mais consistentes e 

precisos sobre a Justiça brasileira. Além disso, a demonstração de dados 

pela via da territorialização da informação e o uso de recursos visuais 

avançados é dimensão importante para a compreensão nacional dos 

principais indicadores, na diversidade dos múltiplos espaços e tempos 

                                                                                                                                               
Magistratura. .... VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 

prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário.”. 

139 Através da Resolução CNJ n. 4, de 16 de agosto de 2005, foi criado o “Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário”, o qual “concentrará e analisará dados a serem obrigatoriamente encaminhados por todos os 

órgãos judiciários do país, conforme planilhas a serem elaboradas com o apoio da Secretaria do 

Supremo Tribunal Federal, sob a supervisão da Comissão de Estatística do Conselho Nacional de 

Justiça.”  

Na sequência, a Resolução CNJ n. 15, de 20 de abril de 2006, estabeleceu os critérios, os conceitos e os 

prazos para o funcionamento do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, matéria hoje, regulamentada 

pela Resolução CNJ n. 76, de 12 de maio de 2009. 

O Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ é integrado pelo “Superior Tribunal de Justiça; 

Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes 

Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; e, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 

Territórios.”. 
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institucionais do Poder Judiciário, conforme o segmento judicial em 

questão. 

Os desafios do acesso à justiça amplo e democrático somado às 

exigências constitucionais de celeridade e qualidade ficam 

evidenciados no quantitativo de ações que tramitam e ingressam no 

Poder Judiciário brasileiro a cada ano. Assim, os dados do Poder 

Judiciário brasileiro estão abertos às demais instituições, à crítica 

acadêmica e à análise pública para a realização cooperativa e 

compartilhada dos objetivos republicanos de construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento 

nacional, reduza as desigualdades sociais e regionais e promova o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (Constituição Federal, art. 4º) 

– negritamos para destacar 

 

  No relatório, recentemente divulgado, com dados da base de 2014, 

excluindo informações referente ao Supremo Tribunal Federal, consta o seguinte 

destaque:  

 

3.5 Impacto da Execução  

 

Constava no Poder Judiciário um acervo de 70,8 milhões de 

processos, dentre os quais, mais da metade, 51%, eram referentes 

à fase de execução. Por essa razão desenvolveu-se o presente tópico 

que trata especificamente sobre os processos que tramitaram nesta 

fase processual. Dentre as execuções, consideram-se as execuções 

judiciais criminais (de pena privativa de liberdade e pena não-privativa 

de liberdade), as execuções judiciais não criminais e as execuções de 

títulos executivos extrajudiciais, segregadas entre fiscais e não fiscais.  

Apesar de o acervo de execução compor 51% do acervo total, em 

relação aos casos novos e aos processos baixados o impacto da 
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execução é menor, já que, nestas situações, ela representa 23% e 

22% de seus respectivos totais. Em 2014, foram 6,6 milhões de 

execuções iniciadas e 6,1 milhões de execuções baixadas.  

A maior parte do acervo de execução concentra-se na Justiça 

Estadual, com 82,5% dos processos. Na Justiça Federal estão 11,5% 

dos processos e na Justiça do Trabalho, 6%.  

O Índice de Atendimento à Demanda, por sua vez, tem se mantido 

abaixo de 100%, patamar mínimo necessário para evitar aumento de 

estoque, tendo, em 2014, atingido o índice de 92% na execução. A 

elevada taxa de congestionamento na execução, de 86%, é 

responsável pela elevação em 10,6 pontos percentuais da taxa de 

congestionamento total do Poder Judiciário, pois, se forem 

desconsiderados tais processos, o índice poderia atingir 60,8%, ao 

invés dos atuais 71,4%.  

Os processos de execução de título extrajudicial fiscal são os 

grandes responsáveis pela morosidade dos processos de execução, 

tendo em vista que representam aproximadamente 75% do total 

de casos pendentes de execução, com taxa de congestionamento 

de 91%, sendo que esta taxa se repete tanto no âmbito da Justiça 

Federal, quanto da Justiça Estadual. Desconsiderando tais 

processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário seria 

reduzida de 71,4% para 62,8% no ano de 2014 (Gráfico 3.43).  

Dentre as execuções judiciais, tem-se 6,5 milhões de casos pendentes 

e 2,6 milhões de execuções iniciadas, com taxa de congestionamento 

de 70%. As execuções penais pendentes representam 19% do total das 

execuções judiciais, computadas tanto as execuções de penas 

privativas de liberdade (880 mil casos) quanto as execuções de penas 

não-privativas de liberdade (360 mil casos). 
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  Traduzindo, em números, essas informações (base de 2014), temos o 

seguinte: 

   

 

Tipo de processo Novos Baixados Pendentes 

Conhecimento criminal 2.677.775 2.626.887 5.737.788 

Conhecimento não criminal 14.362.373 14.953.236 24.077.223 

Execução Pena privativa de liberdade 265.663 172.184 880.374 

Execução Pena não privativa de 

liberdade  

162.067 126.150 359.981 

Execução Judicial não criminal 2.199.561 2.433.237 5.283.527 

Execução título extrajudicial fiscal 3.365.674 2.700.137 26.981.792 

Execução título extrajudicial não fiscal 655.591 686.478 2.428.923 

 

 

  O resumo do relatório é claro: os processos de execução contribuem para a 

elevação da taxa de congestionamento, tanto na esfera Estadual140, na 

especializada do Trabalho141, como, também, na Federal142. 

 

                                                 
140 De acordo com o relatório “Justiça em números”, divulgado em 15/09/2014, na justiça estadual “Os 

processos de execução de título extrajudicial fiscal são os grandes responsáveis pela morosidade dos 

processos de execução, tendo em vista que representam aproximadamente 79% do total de casos 

pendentes de execução e apresentam taxa de congestionamento de 91%, ou seja, de cada 100 processos 

de execução de título extrajudicial fiscal que tramitaram no ano de 2014, apenas 9 foram baixados.”. 

141 De acordo com o relatório “Justiça em números”, divulgado em 15/09/2014, “Constava na Justiça do 

Trabalho um acervo de 4,4 milhões de processos que estavam pendentes de baixa no início do ano de 

2014, dentre os quais, quase a metade (49%) eram referentes aos processos de 1º grau na fase de 

execução. Por essa razão, destacou-se um tópico que trata especificamente sobre os processos que 

tramitaram nesta fase processual. Dentre as execuções, consideram-se as execuções judiciais e as 

execuções de títulos executivos extrajudiciais, segregadas entre fiscais e não fiscais. ... No 1º grau, apesar 

de os processos de execução de título extrajudicial apresentarem taxas de congestionamento superiores ao 

grupo de processos de execução judicial (taxas de 79% para os processos de execução extrajudicial não 

fiscal, 74% para as execuções fiscais e 66% para as execuções judiciais), o volume dos processos de 

execução judicial é bem maior, o que vem a causar maior impacto visto que estes processos representam 

aproximadamente 94% do total de casos pendentes na fase de execução da Justiça do Trabalho. Esse 

resultado é diferente nas Justiças Estadual e Federal, onde o maior impacto é verificado nos processos de 

execução fiscal.” 

142 De acordo com o relatório “Justiça em números”, divulgado em 15/09/2014, na justiça federal “Os 

processos de execução de título extrajudicial fiscal são os grandes responsáveis pela morosidade dos 

processos da fase de execução no 1º grau, tendo em vista que representam quase 84% do total de casos 

pendentes de execução e apresentam taxa de congestionamento de 91% (Gráfico 6.35). Isso significa 

que, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2014, apenas 9 foram 

baixados. Desconsiderando estes processos, a taxa de congestionamento da Justiça Federal cairia de 

70,5% para 61,2% no ano de 2014, conforme o Gráfico 6.37. Por outro lado, estavam pendentes de baixa 

no início de 2014 quase 526 mil processos de execução judicial não criminal, cuja taxa de 

congestionamento foi de 55%, percentual satisfatório na comparação com a taxa de 56% dos processos de 

conhecimento.” 
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  Nas palavras de Leonardo Greco “é desanimador verificar que justamente 

na tutela jurisdicional satisfativa o processo civil brasileiro apresenta o mais 

alto índice de ineficácia.”143. 

 

  Arruda Alvim escreveu “A busca pela efetividade processual está na 

ordem do dia. Para ser efetivo, o processo atual deve voltar os olhos para o 

direito material, desprezando formalidades excessivas e injustificáveis. (...) 

Enfim, não há como efetivar plenamente o direito material, tido como a solução 

justa do processo, a partir de uma tutela jurisdicional intempestiva, prestada 

num processo moroso ou excessivamente complexo.”144 

 

 Para Alexandre Freitas Câmara “não sendo eficientes as medidas 

executivas, o processo não será capaz de promover as transformações de 

realidade a que se destina, não tendo, pois, nenhuma eficácia.”145. 

 

 

2. A possibilidade de descentralização dos atos executivos. 

 

 

 

  Como bem pontuado por Rodolfo de Camargo Mancuso “por opção 

jurídico-política de remota tradição, dentre nós a distribuição da justiça: (i) é 

monopolizada pelo Poder Judiciário, e nesse sentido se diz que nossa justiça é 

unitária, não dividindo espaço com o contencioso administrativo, como ocorre 

alhures; (ii) é exercida exclusivamente pelos órgãos arrolados em numerus 

                                                 
143 A execução e a efetividade do processo, Revista de Processo, vol. 94/1999, p. 34 – 66, Abr - Jun / 

1999.  

144 Inovações em matéria de recursos e o Projeto de novo CPC (alguns aspectos), na obra coletiva O 

Direito de estar em juízo e a coisa julgada : estudos em homenagem a Thereza Alvim, coordenadores 

Arlete Inês Aurelli ... [et al.]. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 81-82.  

145 A eficácia da execução e a eficiência dos meios executivos: em defesa dos meios executivos atípicos e 

da penhora de bens impenhoráveis. In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao Novo CPC : 

estudos em homenagem ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 13. 
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clausus no art. 92 da Constituição Federal, implicando, a contrario sensu, que 

os demais órgãos decisórios (Tribunais Arbitrais, de Impostos e Taxas, de 

Contas, Desportivos, Juntas, Comissões e Conselhos diversos), se é verdade que 

decidem os processos de sua competência, todavia não o fazem de modo a 

agregar a tais decisões a auctoritas rei iudicatae, sendo esta nota (a 

imutabilidade-indiscutibilidade endo e pan-processual) o que singulariza a 

função judicante, propriamente dita. A atribuição genérica ao Poder Judiciário 

para dirimir com definitividade os conflitos tornados incompossíveis entre os 

contraditores, abrange vasta gama: desde aqueles antes julgados pelas 

instâncias para-jurisdicionais em que o vencido não se deu por... convencido, até 

os processos em jurisdição voluntária (interesses convergentes cuja relevância, 

todavia, exige uma passagem judiciária), passando pelas ações ditas 

necessárias, onde o resultado prático só pode ser alcançado via judicial. Todo 

esse vasto contexto tem dado margem a uma leitura da garantia de acesso à 

Justiça (ou princípio da ubiqüidade da Justiça, ou da indeclinabilidade da 

Jurisdição), que se diria exagerada e mesmo sem aderência à realidade 

judiciária nacional.”146 

 

  Em seu trabalho, ao analisar o “Plano Piloto de Conciliação em Segundo 

Grau de Jurisdição”, instituído através do Provimento 783/2002, do Conselho 

Superior da Magistratura, em São Paulo, Rodolfo de Camargo Mancuso lança 

diretrizes para uma releitura do princípio da ubiqüidade ou da indeclinabilidade 

da Justiça, enfatizando que o mesmo “está longe de representar um estímulo 

para que todas as crises existentes em sociedade (de certeza, de satisfação, de 

segurança) desaguem de pronto na Justiça, mas, muito ao contrário, há que se 

entender, realisticamente, que a oferta do serviço judiciário é, em linha de 

princípio, reservada aos casos em que, ou foi baldada a composição do conflito 

                                                 
146 Rodoldo de Camargo Mancuso, A conciliação em segundo grau no e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo e sua possível aplicação aos feitos de interesse da Fazenda Pública, publicado na Revista 

Autônoma de Processo. Curitiba : Juruá, n. 1, out./dez. 2006, pp. 137-138. 
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por meios suasórios, ou a transação não era possível na espécie, pela natureza 

da lide ou qualidade da parte, ou, enfim, por se tratar de caso que o próprio 

ordenamento determina seja submetido ao Judiciário (ações, pour cause, ditas 

necessárias).”147. 

 

  Da justificação constante do Projeto de Lei do Senado nº 318, de 2014, 

que visava alterar o § 2º do artigo 982, do atual Código de Processo Civil, 

subscrita pelo Senador Francisco Dornelles, constou o seguinte texto que aqui 

destacamos: “O Poder Judiciário está sobrecarregado de processos que 

veiculam temas que, com segurança jurídica e celeridade, poderiam ser tratados 

no âmbito de um dos seus importantes braços auxiliares: os serviços notariais e 

de registro, conhecidos popularmente como cartórios. A extrajudicialização – 

nome que, entre outras coisas, abrange a migração de questões até então 

reservadas à atividade jurisdicional para outras instâncias administrativas – é 

um dos caminhos obrigatórios para combater o inchaço do Poder Judiciário e 

a sua consequente morosidade. Tem-se notícia de processos judiciais em que a 

juntada de uma simples petição demorou mais de dois meses. A população 

brasileira não pode ver seus direitos serem prejudicados por conta da adoção de 

procedimentos morosos e desnecessários pela legislação. Nesse contexto, o 

Parlamento vem oferecendo à Nação diversas alternativas de extrajudicialização 

de institutos civis relevantes, servindo-se dos serviços notariais e de registro. (...) 

Tendo em vista o sucesso dessa experiência e considerando que os serviços 

notariais e de registro, como órgãos auxiliares do Poder Judiciário, são 

prestados por profissionais do Direito sujeitos a uma rigorosa e periódica 

fiscalização desse Poder e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é tempo de 

prestigiar a efetividade dos direitos fundamentais dos indivíduos, ampliando a 

                                                 
147 A conciliação em segundo grau ..., pp. 138/139. 
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via célere do inventário extrajudicial para os casos em que houver 

testamento.”148 

 

  E, realmente, modernamente, não apenas no Brasil, registra-se uma 

tendência ao uso dos meios alternativos de resolução dos conflitos. A respeito, 

Cândido Rangel Dinamarco149 destaca que evoluiu a passos largos 

 

“no processo civil moderno a busca de soluções alternativas para os 

conflitos inter ou supraindividuais, reputadas como legítimos caminhos 

para a pacificação social sem todo o custo social e os desgastes 

econômicos e psicológicos que são inerentes ao processo. Integra a 

onda renovatória em curso, na qual se propugnam soluções negociadas 

e coexistenciais, o prestígio à autocomposição mediante a conciliação 

que evite o processo ou ponha fim a ele”  

 

  Na mesma linha, Arruda Alvim150 destaca 

 

“A Lei 9.307/1996 é um reflexo da mudança de paradigma nos estudos que 

envolvem os métodos de solução de conflitos, pois sinaliza novas 

possibilidades para a aplicação do direito aos litígios, alternativas à via 

judicial. O que se preconiza atualmente é que o Estado não é o único – e, 

algumas vezes, sequer é o mais adequado ente vocacionado para esta 

função, que pode muito bem ser exercida por particulares, algumas vezes 

com resultados mais proveitosos do que aqueles obtidos no âmbito do 

Judiciário.  

Não se trata de destituição do poder estatal para solucionar conflitos e, 

menos ainda, de inobservância ao princípio da inafastabilidade da 

apreciação jurisdicional; o poder-dever do Estado remanesce, facultando-

                                                 
148 Fonte: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=156224&tp=1, acesso em 

12/09/2015. 

149 Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. v. II, p. 965-966. 

150  Manual de processo ...., p. 178. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=156224&tp=1
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se às partes a utilização da arbitragem para os litígios patrimoniais que 

envolvam direitos disponíveis e entre partes que sejam maiores e capazes 

(“pessoas capazes de contratar”, art. 1.º, da Lei 9.307/1996).  

A perspectiva de utilização da arbitragem, por seu caráter celére e 

informal, antes de reduzir, amplia o espectro do acesso à justiça, conforme 

já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal [SE 5.206-AgR, j. 

12.12.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30.04.2004]. E, sendo 

este (o acesso à justiça) a maior preocupação com a processualística dos 

dias atuais – dentro de cuja ideia é necessário que haja uma resposta aos 

que precisam resolver conflitos –, parece-nos que o foco da finalidade da 

jurisdição, resolução de conflitos e aplicação do direito deve se sobrepor à 

titularidade para exercê-la – que em princípio, e na visão tradicional, seria 

do Estado, exclusivamente.” 

 

A previsão contida no artigo 92, da Constituição da República, ao indicar 

os órgãos que compõem o Poder Judiciário e a existência da garantia à 

judiciabilidade plena (CF, art. 5º, XXXV), não significa que aos jurisdicionados 

seja vedado resolver suas pendências através de formas alternativas de resolução 

de conflitos, previstas pelo próprio ordenamento, como os Conselhos de 

Contribuintes e Tribunais de Impostos e Taxas; Tribunais do Comércio, 

Desportivos, de Contas e de Arbitragem; ou, ainda, através da mediação151-152 ou 

mesmo a composição amigável (autocomposição)153. 

                                                 
151 O artigo 1º, da Lei n. 13.140/2015, prevê “a mediação como meio de solução de controvérsias entre 

particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.”. Merece 

destaque, por sua inovação, a previsão contida na cabeça do artigo 3º, da referida legislação, ao 

prescrever que “Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre 

direitos indisponíveis que admitam transação.”; assim como o capítulo II, dedicado à “autocomposição 

de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público.” (artigos 32 a 40).  

152 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), os artigos 165 a 175 tratam “Dos Conciliadores 

e Mediadores Judiciais.” 

153 Aqui lembramos a redação do artigo 475-N, inciso III, do atual Código de Processo Civil, que elenca 

como título executivo judicial “a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que 

inclua matéria não posta em juízo” (destacamos). 

Igual previsão encontramos no novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), no artigo 515, incisos 

II e III, são considerados como títulos executivos judiciais “II - a decisão homologatória de 

autocomposição judicial” e “III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”  
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  Nas precisas letras de Rodolfo de Camargo Mancuso “Há que se entender 

que a só prolação da resposta judiciária, dirimindo a lide e encerrando o processo 

não basta para se ter o Estado como desonerado e quite com sua função 

judicante, se para se chegar a esse ponto dispenderam-se tempo e dinheiro 

excessivos, desequilibrando a relação custo-benefício, restado ainda ao vencedor 

dar início à fase (e às agruras) da execução. Ou seja, hoje a ação não pode mais 

ser vista, sic et simpliciter como direito a uma decisão de mérito, mas sim a uma 

resposta judiciária de qualidade: justa, jurídica, econômica, tempestiva, e 

razoavelmente previsível.”154. 

 

 A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por meio do ofício 

de n.º 624, subscrito pelo Procurador-Geral da instituição, Luís Inácio Lucena 

Adams, encaminhou ao Ministério da Fazenda, em março de 2007, as minutas de 

dois anteprojetos de lei, que regulam a Transação Geral em Matéria Tributária e 

a Execução Fiscal Administrativa155. Do referido ofício destaca-se a seguinte 

afirmação “9. Estima-se, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, que, em média, a fase administrativa dura 4 anos, enquanto a fase 

judicial leva 12 anos para ser concluída, o que explica em boa medida a baixa 

satisfação eficácia da execução forçada (menos de 1% do estoque da dívida 

ativa da União de R$400 bilhões de reais ingressam nos cofres públicos a cada 

ano por essa via).”. 

 

 Diante dessa constatação, propõe-se, através dos anteprojetos de lei 

encaminhados, a adoção dos seguintes mecanismos: “1) transação tributária, 

cujo foco é o de reduzir o nível de litigiosidade na aplicação da legislação 

                                                 
154 A conciliação em segundo grau no e. Tribunal de Justiça de São Paulo e sua possível aplicação aos 

feitos de interesse da Fazenda Pública, publicado na Revista Autônoma de Processo. Curitiba : Juruá, n. 

1, out./dez. 2006, pp. 137-138. 

155 Fonte: http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias/2007/marco/r150307d-oficio-624-PGFN.pdf, 

acesso em 20/08/2015. 

http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias/2007/marco/r150307d-oficio-624-PGFN.pdf
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tributária e permitir maior eficiência no processo de arrecadação dos tributos; e 

2) cobrança administrativa dos créditos da Fazenda Pública, sem prejuízo das 

garantias de defesa do executado, de forma a reduzir a necessidade dos atuais 

instrumentos indiretos de cobrança, como a exigência de apresentação de 

certidões negativas de débito.”. 

 

 No que diz com os procedimentos para transação tributária há referência 

a medida similar adotada na Itália e que tem implicado em uma diminuição 

significativa de processos judiciais (itens 17 e 18, do referido ofício). Já para a 

cobrança administrativa consta que o anteprojeto segue a sistemática adotada 

nos Estados Unidos da América do Norte, na França, em Portugal, na Espanha e 

na Argentina. Destaca-se, a respeito desse último anteprojeto, que há uma 

preocupação com o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do 

devedor, que estaria assegurado através das seguintes medidas: 

 

“1) a desnecessidade de garantir o crédito para impugnar a execução no 

judiciário; 

2) maior prazo para apresentação dos embargos (até noventa dias);  

3) possibilidade de apresentar, no âmbito administrativo, impugnação de pré- 

executividade;  

4) a constrição de bens pela administração só ocorre após o executado deixar 

de apresentar garantia no prazo de noventa dias da respectiva notificação; e  

5) possibilidade de o executado requerer e obter do juízo federal liminar para 

suspender o curso da execução.”   

  

 E, justamente, é a partir desses pontos que identificamos a efetiva 

possibilidade de adoção de mecanismos para a execução extrajudicial sem ferir a 

regra constitucional de pleno acesso ao Poder Judiciário. O que poderá ocorrer, 

nesse caso, é uma inversão de quem aciona o Poder Judiciário, pois ao invés do 

suposto credor (exequente), a ação poderá ser iniciada pelo alegado devedor 

(executado) que, identificando qualquer falha no procedimento executivo, terá 
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como fazer valer o seu direito com efetividade. É o que hoje já identificamos 

com a adoção de medidas pelo alegado devedor, tais como a objeção ou exceção 

de pré-executividade 156-157-158-159 e o manejo de ações com pedido de medidas 

liminares160-. 

                                                 
156  Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado dominante no sentido 

de que “A defesa que nega a executividade do título apresentado pode ser formulada nos próprios autos 

do processo da execução e independe do prazo fixado para os embargos de devedor.” (REsp 220.100/RJ, 

Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 02/09/1999, DJ 25/10/1999, p. 93); 

“Admite-se a exceção, de maneira que é lícito argüir 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).” (REsp 187.195/RJ, Rel. Ministro Nilson 

Naves, Terceira Turma, julgado em 09/03/1999, DJ 17/05/1999, p. 202); e, “Não ofende a nenhuma regra 

do Código de Processo Civil o oferecimento da exceção de pré-executividade para postular a nulidade da 

execução (art. 618 do Código de Processo Civil), independentemente dos embargos de devedor.” (REsp 

160.107/ES, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 16/03/1999, DJ 

03/05/1999, p. 145)  

157   Está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: “A exceção de pré-

executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória” (Súmula 393/STJ). 

158     No julgamento do REsp 1.110.925/SP, o relator, Ministro Teori Albino Zavascki decidiu: “a 

exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de 

conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade 

de dilação probatória. A legitimidade das partes é matéria conhecível de ofício, a qualquer tempo ou 

grau de jurisdição (CPC, art. 267, VI e § 3º), estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ordem 

material.” (Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009)   

159     Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, ensinam que: “Vê-se, portanto, que o 

primeiro critério a autorizar que a matéria seja deduzida por meio de exceção ou objeção de pré-

executividade é o de que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e seja, portanto, 

conhecível de ofício e a qualquer tempo. O segundo dos critérios é o relativo à perceptibilidade do vício 

apontado. A necessidade de uma instrução trabalhosa e demorada, como regra, inviabiliza a discussão 

do defeito apontado no bojo do processo de execução, sob pena de que esse se desnature. Na verdade, 

ambos os critérios devem estar presentes, para que se possa admitir a apresentação de exceção ou 

objeção de pré-executividade” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e Luiz Rodrigues. Sobre a Objeção de 

pré-executividade. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo de Execução e assuntos 

afins. São Paulo: RT, 1998, p. 410). 

160     O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso especial repetitivo, que “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 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; 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 
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 Heleno Taveira Tôrres e Flávio Couto Bernardes lembram que “O sujeito 

ativo, em geral, apenas ajuíza medida judicial após a formalização definitiva do 

crédito tributário, como é o caso da execução fiscal e da medida cautelar fiscal. 

(...) O sujeito passivo, por sua vez, não depende da formalização definitiva do 

crédito tributário para o ajuizamento da medida judicial de seu interesse. Pode, 

a qualquer momento, sendo possível parte de uma relação jurídica de natureza 

tributária, discutir a validade da exigência do crédito tributário. Isso ocorre 

quando, por exemplo, ajuíza medida judicial com pedido preventivo, 

antecipando a possível subsunção do ato que pretende realizar ao fato jurígeno. 

Logo, o contribuinte poderá questionar a exigência fiscal antes, durante e depois 

da formalização do crédito tributário, ou seja, em qualquer etapa do 

procedimento tributário administrativo, acarretando uma série de reflexos ao 

desenvolvimento da relação jurídica na sua visão dinâmica.”161 

  

 

 

 

                                                                                                                                               
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 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 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 

Primeira Seção, DJe 1.2.2010.). 

161 Aspectos controvertidos da execução fiscal. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Execução 

Fiscal. São Paulo: Revista dos Tribunais e Centro de Extensão Universitária, 2008. (Pesquisas 

Tributárias, Nova Série – 14). p. 653. 
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3. A análise da questão no direito comparado. 

 

 

  A preocupação com uma justiça célere, justa e eficiente não é problema 

que assolapa apenas o Brasil. Nos Estados Unidos da América do Norte, o 

escopo das regras federais de processo civil (Federal Rules of Civil Procedure), 

anuncia, na regra 1, que as disposições constantes daquele instrumento governam 

o processo e os procedimentos de todas as ações civis em todas as Cortes 

Distritais dos Estados Unidos, exceto aquelas da regra 81; e que devem ser 

construídas, administradas e aplicadas pelas cortes e pelas partes de modo a 

assegurar uma justa, rápida e não onerosa conclusão de toda ação e 

procedimento162-163. 

 

  Nos Estados Unidos da América do Norte — regido pela common law, 

cujo Direito remonta às regras da equity164, e se funda no precedente judiciário 

(sobretudo os binding precedents) — a execução, de modo geral, não detém 

natureza jurisdicional. Em sua obra, Francisco Wildo Lacerda Dantas165, trás a 

seguinte referência de uma autora norte-americana 

 

“Muitos julgamentos são auto-executáveis (self-enforcing). Os 

julgamentos das ações declaratórias, quer se limitem a declarar qual a lei 

                                                 
162 These rules govern the procedure in all civil actions and proceedings in the United States district 

courts, except as stated in Rule 81. They should be construed, administered, and employed by the court 

and the parties to secure the just, speedy, and inexpensive determination of every action and proceeding. 

(As amended Dec. 29, 1948, eff. Oct. 20, 1949; Feb. 28, 1966, eff. July 1, 1966; Apr. 22, 1993, eff. Dec. 1, 

1993; Apr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007; Apr. 29, 2015, eff. Dec. 1, 2015.) 

163 As ações removidas pela regra 81 (Rule 81) são ações especiais reguladas por legislações especiais, 

como: falência, arbitragem, processo de cidadania, dentre outros. 

164 GIDI, Antonio. Las acciones colectivas y a tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales 

em Brasil: um modelo pra países de derecho civil. Trad. Lucio Cabrera de Acevedo. México: 

Universidad Nacional Autônoma de México, 2004, p. 17. THAMAY, Rennan Faria Krüger. O Processo 

Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 11, n. 

15, p.261-293, jan./dez. 2011. 
165 Execução contra a fazenda pública : regime de precatório – 2ª ed. – Rio de Janeiro : Forense – São 

Paulo : Método, 2010, p. 159 (a transcrição é da obra estrangeira de Mary Kay Kane, Civil procedure in a 

nutshell, St. Paul : West Publishing, 1996, p. 207). 
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aplicável à espécie quer digam respeito à remoção das incertezas a 

respeito de algum título (denominadas, pois, quiet title), são bons 

exemplos. Outros julgamentos podem requerer que a parte sucumbente 

pague algum dinheiro ou complemente certo ato. Em muitos desses 

casos, o vencedor, num julgamento desse, não precisará adotar nenhuma 

providência para executar a decisão, porque o sucumbente simplesmente 

cumprirá o julgamento. Se isso não ocorrer, o método da execução 

variará, a depender do local de julgamento, do Estado onde se deu ou da 

hipótese em que venha a ter caráter internacional. A execução de uma 

decisão local é uma atividade puramente administrativa. O vencedor 

apresentará uma cópia da sentença ao sheriff que expedirá um mandado 

de execução (writ of execution). Esse mandado conterá uma 

determinação para que qualquer pessoa ou empresa que controle a 

propriedade do devedor a entregue à autoridade, a fim de satisfazer o 

crédito.” 

 

  Naquele país, a regra 69, das regras federais de processo civil (Federal 

Rules of Civil Procedure) trata da execução, que dispõe que nos casos de 

demanda envolvendo pecúnia (money judgment), a decisão, via de regra, é 

cumprida através da expedição de um mandado de execução (writ of execution), 

salvo se a corte decidir de modo diferente166. Todavia, o processo de execução, 

bem como os procedimentos suplementares relativos ao mesmo, deverão estar de 

acordo com as regras processuais de cada Estado.  

 

  No Estado da Califórnia, o Código Estadual de Processo Civil (California 

Code of Civil Procedure), dispõe no título 9 a respeito do cumprimento das 

                                                 
166 A regra 70 das regras federais de processo civil (Federal Rules of Civil Procedure) dispõe a respeito 

do cumprimento de uma decisão para um ato específico (Rule 70. Enforcing a Judgment for a Specific 

Act) estabelecendo que, como regra, se o vencido falha em dar espontâneo cumprimento a uma decisão 

que implica na realização de um ato de sua parte (obrigação de fazer ou de dar algo determinado na 

decisão), então poderá o juiz determinar que um terceiro o faça, sob as custas do vencido. E, cita, os casos 

de emissão de um mandado de arresto ou sequestro de bens do devedor para satisfação da decisão (writ of 

attachment or sequestration) ou de um mandado de execução (writ of execution) a ser cumprido 

extrajudicialmente. 
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decisões (enforcement of judgments) e, na seção 680, trata das disposições gerais, 

com diversas definições aplicáveis à essa etapa processual167. A divisão II, do 

título 9, do referido Código, trata do cumprimento das decisões que envolvam 

pagamento em dinheiro (enforcement of money judgments); e, o capítulo 3, cuida 

da execução (execution). O procedimento de execução, de acordo com esse 

capítulo, é realizado administrativamente pelo “levying officer”, a quem compete 

dar cumprimento ao mandado de execução (writ of execution)168.   

 

  Verifica-se, portanto, alhures, que os atos de execução, são realizados 

administrativamente, por um oficial do Estado, que apenas visa implementar a 

ordem judicial que não foi espontaneamente adimplida pelo devedor. 

 

  Em trabalho apresentado na “IV Jornadas Brasileiras de Direito Processual 

Civil”, o professor Michele Taruffo, ao tratar dos modelos processuais de civil law e 

de common law, fez a seguinte referência ao que ocorre na Inglaterra e Estados 

Unidos no tocante à resolução dos conflitos mediante conciliação:  

 

                                                 
167 Destacamos as seguintes definições ali estabelecidas: “680.230.  “Judgment” significa qualquer 

decisão proferida por uma corte desse estado (“means a judgment, order, or decree entered in a court of 

this state”); 680.240.  “Judgment creditor” significa qualquer pessoa em favor de quem uma decisão foi 

dada ou, a que foi devidamente apontado nos autos. O termo também inclui os representantes das partes, 

salvo se, do contexto, aponte causa diferente  (“means the person in whose favor a judgment is rendered 

or, if there is an assignee of record, means the assignee of record. Unless the context otherwise requires, 

the term also includes the guardian or conservator of the estate, personal representative, or other 

successor in interest of the judgment creditor or assignee of record.”); 680.250.  “Judgment debtor” 

significa a parte contra quem a decisão foi proferida (“means the person against whom a judgment is 

rendered.”); 680.260. “Levying officer” significa o xerife ou official superior (“means the sheriff or 

marshal.”) 680.270.  “Money judgment” significa a parte da decisão que requeira o pagamento em 

dinheiro (“means that part of a judgment that requires the payment of money”); e, 680.380. “Writ” inclui 

o mandado de execução (writ of execution), o mandado de posse do bem móvel (writ of possession of 

personal property), o mandado de posse do bem imóvel (writ of possession of real property), e o 

mandado de venda (writ of sale). 

168 A seção 699.020, estabelece que “a qualquer tempo após a entrega do mandado de execução para o 

oficial cumpridor e antes da sua devolução, a pessoa responsável por uma decisão de dívida deve pagar ao 

oficial cumpridor o montante da dívida ou o equivalente necessário para satisfazer a decisão de 

pagamento em dinheiro. O oficial cumpridor poderá dar recibo do montante pago e esse recibo servirá de 

quitação do montante pago” (“At any time after delivery of a writ of execution to a levying officer and 

before its return, a person indebted to the judgment debtor may pay to the levying officer the amount of 

the debt or so much thereof as is necessary to satisfy the money judgment. The levying officer shall give a 

receipt for the amount paid and such receipt is a discharge for the amount paid.”). 
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Na Inglaterra, há decênios, um percentual baixíssimo de litígios civis (da 

ordem de 2% a 3% das causas ajuizadas) sobrevive à fase preliminar e 

chega ao trial, para afinal terminar numa sentença. Isso acontece por 

várias razões que não podem ser aqui analisadas: assinale-se, todavia, 

que o legislador inglês encorajou de modos diversos essa tendência, 

pressionando decididamente no sentido de favorecer – com diferentes 

instrumentos – a solução precoce da lide na fase do pre-trial. Adotam-se 

com esse fim diversas técnicas, entre as quais tentativas de conciliação, 

decisões in default, juízos sumários e payments into Court.  

Nos Estados Unidos, a situação normativa e as técnica usadas são em 

parte distintas, porém não é substancialmente distinto o resultado: 

elevadíssimo percentual de causas civis, com efeito, não ultrapassa a 

fase do pre-trial e não chega ao debate, na maior parte dos casos porque 

as partes celebram um settlement, ou porque o juiz ordena uma tentativa 

de conciliação por obra de terceiro ou uma arbitragem, ou porque tem 

êxito algum outro mecanismo de solução precoce da controvérsia169. 

 

 Na Argentina, há uma simplificação no processo de execução fiscal, ainda 

que processada judicialmente. Naquele País, de acordo com a doutrina “La 

característica más saliente que surge del juicio de ejecución fiscal es la de ser un 

juicio ejecutivo sumario, en donde no existe revisión judicial sobre el fondo de la 

deuda tributaria, toda vez que al existir un título ejecutorio ("boleta de deuda") 

al cual se le atribuye fehaciencia, suponiendo verosímil el derecho reclamado 

por el Fisco, no permite - al menos en este tipo de proceso - discutir sobre el 

derecho o causa de la obligación, sino que su fin inmediato es forzar al sujeto 

pasivo de la obligación de modo expeditivo a fin de que la misma se cumpla.”170. 

 

                                                 
169 Observações sobre os modelos processuais de civil law e de common law, traduzido por José Carlos 

Barbosa Moreira e publicado na Revista de Processo, n. 110, abr./jun. 2003, p. 148. 

170 El nuevo procedimiento en el juicio de ejecución fiscal, por Alejandra Schineir, Jorge Presas Bonora y  

Alejandra Gonzalez Demantine (fonte: http://oppedisano.webnode.com.ar/news/el-nuevo-procedimiento-

en-el-juicio-de-ejecucion-fiscal-/, acesso em 13/09/2015). 

http://oppedisano.webnode.com.ar/news/el-nuevo-procedimiento-en-el-juicio-de-ejecucion-fiscal-/
http://oppedisano.webnode.com.ar/news/el-nuevo-procedimiento-en-el-juicio-de-ejecucion-fiscal-/
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 Quanto ao procedimento, a Lei 25.239/1999 conferiu à Administração 

Fazendária uma gama de atribuições e faculdades próprias da função judicial, o 

que vem sendo questionado naquele País, à luz dos princípios da separação dos 

poderes, da igualdade e do acesso à jurisdição.  

  

  Destaque deve ser dado à Lei nº 32, de 30 de maio de 2014, de Portugal 

que cuida do “procedimento extrajudicial pré-executivo”, assim definido no 

artigo 2º da referida legislação “um procedimento de natureza facultativa que se 

destina, entre outras finalidades expressamente previstas na presente lei, à 

identificação de bens penhoráveis através da disponibilização de informação e 

consulta às bases de dados de acesso direto eletrónico previstas no Código de 

Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, para os processos 

de execução cuja disponibilização ou consulta não dependa de prévio despacho 

judicial.”. 

 

 As atividades desse procedimento “preparatório” é atribuída ao “agente de 

execução” figura prevista no Código de Processo Civil Português a quem 

compete “efetuar todas as diligências do processo executivo que não estejam 

atribuídas à secretaria ou sejam da competência do juiz, incluindo, 

nomeadamente, citações, notificações, publicações, consultas de bases de dados, 

penhoras e seus registos, liquidações e pagamentos.” (CPC Português, art. 719º, 

1). Além dessas competência, a Lei nº 32, de 30 de maio de 2014, permite que o 

agente de execução realize “as consultas às bases de dados da administração 

tributária, da segurança social, do registo civil, do registo nacional de pessoas 

coletivas, do registo predial, do registo comercial e do registo de veículos e de 

outros registos ou arquivos semelhantes, para obtenção de informação referente 

à identificação e localização do requerido, bem como dos bens penhoráveis de 

que seja titular, ...” (art. 9º, 1). 
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 De acordo com o artigo 10º, da Lei nº 32, de 30 de maio de 2014, 

realizadas as consultas e diligências, o agente de execução elabora um relatório 

com o resultado. Do relatório, é notificado o credor que poderá requerer a 

“convolação do procedimento extrajudicial pré-executivo em processo de 

execução” (art. 11º, 1, “a”) ou, em caso de não terem sido encontrados bens 

suscetíveis de penhora notifica-se o devedor para: “a) Pagar o valor em dívida, 

acrescido dos juros vencidos até à data limite de pagamento e dos impostos a que 

possa haver lugar, bem como dos honorários devidos ao agente de execução 

previstos no artigo 20.º; b) Celebrar acordo de pagamento com o requerente; c) 

Indicar bens penhoráveis; d) Opor-se ao procedimento.” (art. 11º, 1, “b” c.c. art. 

12, 1). 

 

 A possibilidade de “celebração de acordo de pagamento”, referida no 

artigo 12º, 1, “b”, está regulada no artigo 17º, da mesma Lei nº 32, de 30 de maio 

de 2014, nos termos seguintes “Requerente e requerido podem acordar, por 

escrito, o pagamento do valor em dívida, acrescido dos juros vencidos até à data 

limite de pagamento e dos impostos a que possa haver lugar, bem como dos 

honorários devidos ao agente de execução previstos no artigo 20.º, em prestações 

mensais e sucessivas, devendo o acordo e o plano de pagamento ser comunicados 

ao agente de execução, para efeitos de registo no procedimento.” (cf. item 1, do 

referido art. 17º). 

 

 A respeito desse procedimento “pré-executivo”, Elias Marques de 

Medeiros Neto escreveu que “A inovação da Lei n. 32/2014 está em linha com a 

moderna noção de efetividade processual e com os princípios da cooperação e da 

eficiência, sendo que seu espírito deve ser fonte de inspiração para o legislador 

brasileiro. (...) Uma inovação legislativa, no Brasil, que previsse um 

procedimento judicial pré-executivo, com inspiração, ao menos na essência, na 

Lei n. 32/2014; autorizando-se o magistrado a expedir ofícios a órgãos oficiais e 

receber, nos autos, informações acerca dos bens penhoráveis do devedor, seria 
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uma poderosa ferramenta processual para evitar execuções infrutíferas e 

ineficientes. Também seria importante para promover maior eficácia na indicação 

de bens pelo credor e/ou no zelo por uma execução mais equilibradas por parte 

do magistrado.”171. 

 

 No citado trabalho de Leonardo Greco, após análise da execução no 

sistema processual contemporâneo italiano, alemão, francês, norte-americano, 

espanhol, português e uruguaio, anota que “Este estudo comparativo permite 

identificar técnicas variadas de busca da efetividade da execução judicial que 

podem gerar a falsa impressão de que este ou aquele país tenha formulado a 

disciplina ideal. Na verdade, em todos eles se avoluma a consciência de que 

novos caminhos devem ser perseguidos para adequar a execução às exigências 

do nosso tempo. A busca dessa adequação há de tomar em conta que a 

efetividade do processo, e especialmente a do processo de execução, consiste na 

busca da atuação no mundo dos fatos de modo tão completo e oportuno quanto 

se o devedor viesse a cumprir espontaneamente a prestação constante do 

título.”172 

 

                                                 
171 O procedimento extrajudicial pré-executivo : Lei n. 32, de 30 de maio de 2014 : inspiração para o 

sistema processual do Brasil. São Paulo : Editora Verbatim, 2015, p. 106-107. 

172 A execução ..., obra citada, item 4.16. 
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CAPÍTULO 4 

 

A extrajudicialização de atos da execução como solução para o 

problema da ausência de efetividade. 

 

1. Notas introdutórias. 

 

 

  Como vimos nos capítulos anteriores, há uma nítida preocupação em 

busca por soluções para evitar a judicialização de conflitos ou, ao menos, para 

sua racionalização com vistas a tornar a solução de conflitos mais objetiva e 

célere (rectius, efetiva). A Emenda Constitucional n. 45, de 2004, acresceu como 

direito e garantia fundamental que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação.” (CF, 5º. LXXVIII)173-174. 

 

  Na exposição de motivos n. 204, de 15 de dezembro de 2004, que 

acompanhou o texto final da referida Emenda Constitucional n. 45, de 2004, 

conhecida como “Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais Rápido e 

Republicano”175, foi dito que “Poucos problemas nacionais possuem tanto 

consenso no tocante aos diagnósticos quanto à questão judiciária. A morosidade 

dos processos judiciais e a baixa eficácia de suas decisões retardam o 

desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a 

                                                 
173 De acordo com Rui Barbosa “Justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada.” 

(Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NTczNTg1/, acesso em 10/09/2015) 

174 O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) prevê que “as partes têm direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º). 

175 Esse pacto foi subscrito pelos Presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados, publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/12/2004, Página 

8. 
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inadimplência, geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime 

democrático.”. 

 

  Dentre os pontos de preocupação dos envolvidos no referido pacto foi 

destacado o seguinte: “5. EXECUÇÃO FISCAL: Enquanto parcela da população 

e a própria economia sentem os efeitos de elevada carga fiscal, mais de R$ 400 

bilhões de reais são objeto de cobrança judicial, em ações propostas pelo Erário 

contra sonegadores e inadimplentes. O problema é complexo e exige soluções 

progressivas. Contudo, sem dúvida é possível melhorar os índices de 

arrecadação por essa via, hoje girando em torno de dois por cento ao ano. Os 

signatários irão determinar aos órgãos competentes a viabilização de soluções, 

inclusive com a revisão, ainda em 2005, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução 

Fiscal), com base na proposta já formalizada pelo Conselho da Justiça Federal.” 

 

  Com a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, por exemplo, foi acrescido 

ao texto constitucional a possibilidade de aprovação, pelo Supremo Tribunal 

Federal, de “súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal.” (CF, art. 103-A), como meio de buscar estabilidade das decisões 

judiciais e dar maior efetividade ao Judiciário. 

 

  Hodiernamente, o direito e garantia fundamental de que nenhuma lei 

“excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” (CF, 

5º. XXXV), tem sido analisado em conjunto com o feixe normativo que 

estabelece formas alternativas de solução de conflitos, nos quais, por vezes, 

sequer o Poder Judiciário é acionado. 
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  Destacamos, aqui, a Lei da Arbitragem (Lei 9.307/1996) 176-177-178-179-180, 

que recebeu importantes acréscimos pela Lei n. 13.129/2015, oficializando, como 

                                                 
176 O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da resolução de conflitos através da 

arbitragem: “EMENTA: 1.Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas sociedades 

comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência e o montante de créditos a título 

de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela 

requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na 

origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do 

STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, 

por unanimidade, tendo em vista a edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a 

arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. 2. Laudo 

arbitral: homologação: Lei da Arbitragem: controle incidental de constitucionalidade e o papel do STF. A 

constitucionalidade da primeira das inovações da Lei da Arbitragem - a possibilidade de execução 

específica de compromisso arbitral - não constitui, na espécie, questão prejudicial da homologação do 

laudo estrangeiro; a essa interessa apenas, como premissa, a extinção, no direito interno, da homologação 

judicial do laudo (arts. 18 e 31), e sua conseqüente dispensa, na origem, como requisito de 

reconhecimento, no Brasil, de sentença arbitral estrangeira (art. 35). A completa assimilação, no direito 

interno, da decisão arbitral à decisão judicial, pela nova Lei de Arbitragem, já bastaria, a rigor, para 

autorizar a homologação, no Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua prévia 

homologação pela Justiça do país de origem. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, 

não pode o Tribunal - dado o seu papel de “guarda da Constituição” - se furtar a enfrentar o problema de 

constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. MS 20.505, Néri). 3. Lei de Arbitragem (L. 

9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental da 

constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da compatibilidade, ou 

não, entre a execução judicial específica para a solução de futuros conflitos da cláusula 

compromissória e a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário 

(CF, art. 5º, XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por 

maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da 

celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte 

recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF. Votos vencidos, em 

parte - incluído o do relator - que entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a 

indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição 

da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, 

conseqüentemente, declaravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6º, parág. 

único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso 

IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário. 

Constitucionalidade - aí por decisão unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a 

irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da sentença arbitral (art. 31).” (SE 5206 AgR, 

Relator(a):  Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004 PP-00029 

Ement VOL-02149-06 PP-00958). 

177 A Lei 10.303/2001, incluiu o § 3º ao rtigo 109 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), para 

dispor que “O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a 

companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas 

mediante arbitragem, nos termos em que especificar.”. 

178 A Lei 11.196/2005, que instituiu o “Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação 

de Serviços de Tecnologia da Informação – Repes”, acresceu à lei de concessões de serviços públicos e 

de obras públicas e de permissões de serviços públicos (Lei n. 8.987/1995), o artigo 23-A com o texto 

seguinte “O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de 

disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 

língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.”. 

179 A Lei 11.079/2006, que trata das “normas gerais para licitação e contratação de parceria público-

privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, em seu 

artigo 11 dispõe que o instrumento convocatório poderá prever “o emprego dos mecanismos privados de 
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regra permissiva geral, que a “administração pública direta e indireta” possa 

“utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis”181. E, mais recentemente, a Lei n. 13.140/2015 que dispõe “sobre a 

mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.”. 

 

  E, como bem colocado por Ruy Rosado de Aguiar Júnior “a participação 

do juiz no processo arbitral, ainda antes da sua instauração até a homologação da 

sentença estrangeira, tem por fim, de um lado, assegurar a livre manifestação das 

partes que, no âmbito de sua autonomia privada, decidiram pela arbitragem, e, de 

outro, o respeito aos princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico.”182, 

deixando claro que mesmo em casos de solução extrajudicial de conflitos, o 

Poder Judiciário estará sempre atento para coibir excessos. 

                                                                                                                                               
resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos 

termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados 

ao contrato.” 

180 A Lei 12.815/2013, que “regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e 

instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários” já previa a utilização 

da arbitragem para solucionar ou dirimir litígios tanto quanto a questões atinentes ao “trabalho portuário” 

(arts. 32 a 37), como com débitos decorrentes do “recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações 

financeiras perante a administração do porto e a Antaq” (art. 62).  

181 Decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE ADESÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. 

ARBITRAGEM EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. LIMITES. 

1. Com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de 

diferentes graus de especificidade: (i) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando 

pactuada pelas partes, com derrogação da jurisdição estatal; (ii) a regra específica, contida no art. 4º, § 2º, 

da Lei nº 9.307/96 e aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula 

compromissória; e (iii) a regra ainda mais específica, contida no art. 51, VII, do CDC, incidente sobre 

contratos derivados de relação de consumo, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula 

que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, 

da Lei nº 9.307/96. 2. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da 

arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante de 

eventual litígio, havendo consenso entre as partes (em especial a aquiescência do consumidor), seja 

instaurado o procedimento arbitral. 3. As regras dos arts. 51, VIII, do CDC e 34 da Lei nº 9.514/97 não 

são incompatíveis. Primeiro porque o art. 34 não se refere exclusivamente a financiamentos imobiliários 

sujeitos ao CDC e segundo porque, havendo relação de consumo, o dispositivo legal não fixa o momento 

em que deverá ser definida a efetiva utilização da arbitragem. 4. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (REsp 1169841/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/11/2012, DJe 14/11/2012) 

182  A arbitragem e a atuação do juiz.  In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao Novo CPC : 

estudos em homenagem ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 938. 



 

 

111 

  

 

 

 

 

  Na esfera de direitos privados, há tempos, normas específicas foram 

editadas para buscar a solução extrajudicial de conflitos, sem excluir o direito de 

acesso ao Judiciário. Destacamos, aqui, a chamada execução extrajudicial da 

garantia hipotecária, prevista no Decreto-Lei n. 70/1966, com as alterações pós-

Constituição Federal de 1988, promovidas pela Lei n. 8.004/1990, que permite, 

nos financiamentos de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da 

Habitação, ao credor promover a execução da dívida hipotecária. E, mais 

atualmente, a Lei n. 9.514/1997, que “institui a alienação fiduciária de coisa 

imóvel”, e outorga ao credor fiduciário o direito de promover a execução 

extrajudicial do seu crédito com a consolidação da propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário. 

 

  O novo Código Civil (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ao 

disciplinar a propriedade fiduciária nos arts. 1.361 a 1.368, igualmente prevê a 

execução extrajudicial.183  

 

  A consignação em pagamento extrajudicial (artigo 890 do CPC vigente, 

com redação dada pela Lei n. 8.951/1994)184 se revelou medida sensata e que 

atende a esse espírito de autocomposição de interesses.  

                                                 
183 “Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou 

extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de 

cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.”. 

184 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a mesma previsão consta do artigo 539: “Art. 

539.  Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a 

consignação da quantia ou da coisa devida. § 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser 

depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, 

cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a 

manifestação de recusa. § 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem 

a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor 

a quantia depositada. § 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, 

poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do 

depósito e da recusa. § 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo 

levantá-lo o depositante.” 
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  Nesta linha, destacamos, igualmente, a redação do artigo 59 da Lei n. 

10.931, de 2 de agosto de 2004, que deu a atual redação aos artigos 212 e 213 da 

Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), para permitir a retificação de 

matrículas de imóveis, na serventia de registro de imóveis, por meio de 

procedimento administrativo.  

 

  E, o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), em seu artigo 1.071, 

acresce à Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973) o artigo 216-A para tratar 

da possibilidade de um procedimento administrativo extrajudicial para a 

usucapião de bens imóveis185, ampliando a aplicação do instituto para além dos 

                                                 
185 “Art. 1.071.  O Capítulo III do Título V da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros 

Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A: 

 

“Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de 

imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do 

interessado, representado por advogado, instruído com: 

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus 

antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias; 

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de 

anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos 

titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes; 

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do 

requerente; 

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a 

natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem 

sobre o imóvel. 

§ 1º O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o 

acolhimento ou a rejeição do pedido. 

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de 

outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 

imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo 

correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) 

dias, interpretado o seu silêncio como discordância. 

§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao 

Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo 

correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.  
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casos previstos no artigo 60 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009 – “Lei do 

Programa Minha Casa, Minha Vida.”. 

 

  Com a publicação da Lei n. 11.441, de 2007, tornou-se possível a 

realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por 

via administrativa, com a lavratura de escritura pública lavrada perante tabelião 

de notas. E, a Lei n. 12.133, de 17 de dezembro de 2009, modificou a redação do 

artigo 1.526, do Código Civil (Lei n. 10.406/2002), para permitir a habilitação 

para o casamento sem homologação judicial. 

 

  A Lei n. 11.382/2006, que trouxe profundas alterações para os atos 

executivos previstos no Código de Processo Civil, estabeleceu a possibilidade de 

“alienação por iniciativa do particular” dos bens penhorados (CPC/73, art. 685-

C). Regra essa mantida na Lei 13.105/2015, que trata do novo Código de 

Processo Civil, em seu artigo 879, I. 

 

                                                                                                                                               
§ 4º O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande 

circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se 

manifestar em 15 (quinze) dias. 

§ 5º Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas 

diligências pelo oficial de registro de imóveis. 

§ 6º  Transcorrido o prazo de que trata o § 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma 

do § 5º deste artigo e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância 

expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula 

do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis 

registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de 

matrícula, se for o caso. 

§ 7º Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos 

desta Lei. 

§ 8º Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de 

imóveis rejeitará o pedido. 

§ 9º A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. 

§ 10.  Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, 

apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por 

algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis 

remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente 

emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.” 
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  Ainda aqui, merece referência a Lei n. 11.481, de 31 de maio de 2007, que 

dispõe sobre a demarcação extrajudicial de terrenos públicos para regularização 

fundiária de interesse social, mediante a inclusão dos artigos 18-A a 18-F, ao 

texto do Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946 (que dispõe sobre os 

bens imóveis da União). E, também a usucapião extrajudicial para regularização 

fundiária de interesse social (art. 60 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009 – Lei 

do Programa Minha Casa, Minha Vida). 

 

  Destacamos, também, para o objeto desse trabalho, a redação do artigo 1º., 

da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterado pelo artigo 25, da Lei n. 

12.767/2012, que expressamente permite o “protesto as certidões de dívida ativa 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas 

autarquias e fundações públicas”, como medida, extrajudicial, de recebimento 

dos valores estabelecidos nas certidões da dívida ativa inscrita186.  

 

  E, como veremos adiante, a instituição desses meios extrajudiciais de 

solução de conflitos não afasta o direito e a garantia fundamental de acesso ao 

Judiciário como estabelecido no artigo 5º, XXXV da Constituição de República. 

 

2. A compatibilidade da execução “não judicial” com o ordenamento 

jurídico vigente. 

 

  (a) execução extrajudicial da garantia hipotecária. 

 

 

  Com o objetivo de desenvolver a política nacional de habitação e de 

planejamento territorial foi editada a Lei n.º 4.380/1964, que em seu artigo 1º 

                                                 
186 Em São Paulo, a Lei Estadual n. 13.160/2008, alterou a Lei 11.331/2002, incluindo expressamente a 

possibilidade de protesto comum ou falimentar “as certidões da dívida ativa inscrita de interesse da 

União, dos Estados e dos Municípios”. 
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estabeleceu que “O Governo Federal, através do Ministro de Planejamento, 

formulará a política nacional de habitação e de planejamento territorial, 

coordenando a ação dos órgãos públicos e orientando a iniciativa privada no 

sentido de estimular a construção de habitações de interesse social e o 

financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da 

população de menor renda.”187. 

 

José Maria Aragão, fornece alguns dados a respeito do contexto sócio-

econômico e político do País, à época “A população urbana, que era de 18,7 

milhões de habitantes, em 1950, mais do que duplicara, em 1964, com 38,3 

milhões, (...) A inflação, de uma média anual de 15,9%, entre 1951 e 1958, quase 

duplicou no triênio seguinte (30%), atingindo 73,9%, em 1963 e 91,4%, em 

1964”188.  

 

Em Encontro de Investidores, ocorrido em Salvador, Estado da Bahia, em 

20/10/1969, o então presidente do Banco Nacional da Habitação - BNH disse que 

“Todos têm direito à habitação, este o princípio básico. E ninguém pode deixar 

de pagar sua aquisição. Mas não é apenas pagar, e sim pagar o preço de custo. 

Cada adquirente de casa própria deve devolver importância capaz de gerar uma 

nova moradia igual, a fim de que os recursos se acumulem num volume capaz de 

trazer, em breve, o empate entre a demanda e a oferta”189. 

 

                                                 
187 Araken de Assis nota que “O advento da Lei 4.380, de 21.08.1964, implicou extraordinário 

desenvolvimento do mercado imobiliário por cerca de três lustros. Em tal período, a pedra de toque de 

todo o sistema repontou na concessão de financiamento para aquisição da casa própria atrelado a uma 

cláusula móvel, tanto o capital mutuado, quanto o valor das prestações destinadas a amortizá-lo, sob 

garantia de hipoteca do próprio imóvel. Designado de “Sistema Financeiro da Habitação” (SFH), e a 

despeito de sua quebra ulterior, número espantoso de negócios se formaram segundo suas regras, nos 

quais o inadimplemento do mutuário, mesmo na época mais próspera, também abrangeu número 

expressivo de pessoas.” (Araken de Assis, Manual da execução, 11ª edição revista, ampliada e atualizada 

com a reforma processual – 2006/2007 – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 975). 

188 Sistema Financeiro da Habitação – uma análise sócio-jurídica da gênese, desenvolvimento e crise do 

Sistema, 1ª edição, 2ª tiragem, Juruá Editora, 2000, pg. 39. 

189 Waldemar Zveiter, in “ Aspectos Jurídicos e Econômicos do Crédito Imobiliário”, publicação Abecip, 

Angra dos Reis, setembro de 1.994, pág. 47. 
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Assim, ao lado de um interesse social dos mutuários inadimplentes em 

não perderem as suas moradias, também existe um interesse público em ofertar 

sempre mais moradias a mais trabalhadores, permitindo que se alargue o acesso à 

casa própria e, portanto, implementando, verdadeiramente, uma política 

habitacional igualitária (é preciso que se esclareça: é o adimplemento que gera 

recursos para novas moradias e não o desapossamento sem causa de qualquer 

mutuário. Não se querem criar mais problemas habitacionais e sim resolvê-los.).  

 

O objetivo do legislador em situações como esta nada mais é do que um 

efetivo equilíbrio entre a atuação do Estado (agindo, nesta hipótese, em busca de 

uma precisa finalidade, qual seja, a obtenção de recursos para moradia) e a 

atuação (a liberdade) do indivíduo (aqui, o mutuário) que deve, para usufruir dos 

planos habitacionais do Estado, cumprir as obrigações nos termos como 

convencionadas. Somente com a obtenção deste efetivo equilíbrio é que a função 

social da propriedade (= qualidade da atuação do estado social, de bem-estar) 

será plenamente atingida190. 

 

Moreira Alves leciona que a razão de ser destas medidas se dá pois “as 

garantias existentes nos sistemas jurídicos de origem romana e são elas a 

hipoteca, o penhor e a anticrese  não mais satisfazem a uma sociedade 

                                                 
190 Para Ricardo Hasson Sayeg e Wagner Balera “a doutrina humanista de Direito Econômico que insufla 

o Direito Econômico Humano Tridimensional como a resposta mais adequada ao predomínio da 

economia capitalista de mercado, na qual reconhece-se o direito subjetivo natural de propriedade, base de 

todas as demais liberdades exteriores e em especial da livre iniciativa. Reconhecer a propriedade no 

plano subjetivo implica, necessariamente, sua respectiva relativização, com vistas a que 

concretizem-se os direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensões — mais as que ainda 

vierem a se revelar — adensadas entre si e tendo como meta a satisfação universal da dignidade da 

pessoa humana e planetária; implica o regime econômico capitalista de economia humanista de 

mercado, que calibra o direito subjetivo natural de propriedade e a decorrente livre iniciativa com a 

plenitude dos direitos inatos do Homem todo e de todos os Homens, em prol de todos e de tudo. Isso 

inclui o ângulo horizontal, em sede de relações jurídicas privadas, pois devem ser resolvidos os 

desequilíbrios negativos das externalidades reciprocamente consideradas.” (O capitalismo humanista, 

Petropólis : KBR Editora, 2011, p. 213). 
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industrializada, nem mesmo nas relações creditícias entre pessoas físicas, pois 

apresentam graves desvantagens pelo custo e morosidade em executá-las...”191. 

 

Havia, então, a necessidade de permitir medidas necessárias à manutenção 

da política habitacional. Dentro desse contexto, vem à lume do Decreto Lei n. 70, 

de 21 de novembro de 1966, que “Autoriza o funcionamento de associações de 

poupança e empréstimo, institui a cédula hipotecária e dá outras providências.”, 

instituindo, em seu artigo 10º, a chama cédula hipotecária192. 

 

  E, em seu artigo 29, estabeleceu que “Art. 29. As hipotecas a que se 

referem os artigos 9º e 10 e seus incisos, quando não pagas no vencimento, 

poderão, à escolha do credor, ser objeto de execução na forma do Código de 

Processo Civil (artigos 298 e 301) ou deste decreto-lei (artigos 31 a 38).”193. 

 

  A sistemática executiva criada pelos artigos 31 a 38 do Decreto-Lei n. 

70/1966 é administrativa, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para o 

caso de dívida hipotecária vencida e não paga194.   

                                                 
191 José Carlos Moreira Alves, Alienação fiduciária em garantia, Forense, Rio, 1979, 2a ed., p. 3. 

192 “Art 10. É instituída a cédula hipotecária para hipotecas inscritas no Registro Geral de Imóveis, como 

instrumento hábil para a representação dos respectivos créditos hipotecários, a qual poderá ser emitida 

pelo credor hipotecário nos casos de: I - operações compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação;  

II - hipotecas de que sejam credores instituições financeiras em geral, e companhias de seguro; III - 

hipotecas entre outras partes, desde que a cédula hipotecária seja originariamente emitida em favor das 

pessoas jurídicas a que se refere o inciso II supra. § 1º A cédula hipotecária poderá ser integral, quando 

representar a totalidade do crédito hipotecário, ou fracionária, quando representar parte dele, entendido 

que a soma do principal das cédulas hipotecárias fracionárias emitidas sobre uma determinada hipoteca e 

ainda em circulação não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor total do respectivo crédito 

hipotecário em nenhum momento. § 2º Para os efeitos do valor total mencionado no parágrafo anterior, 

admite-se o cômputo das correções efetivamente realizadas, na forma do artigo 9º, do valor Monetário da 

dívida envolvida. § 3º As cédulas hipotecárias fracionárias poderão ser emitidas em conjunto ou 

isoladamente a critério do credor, a qualquer momento antes do vencimento da correspondente dívida 

hipotecária.”. 

193 O Código de Processo Civil então vigente era aquele do Decreto-Lei n. 1.608/1939, que em seus 

artigos 298 a 301 cuidava das “ações executivas”. 

194 “Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o credor que houver preferido 

executá-la de acordo com este decreto-lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução da 

dívida, instruindo-a com os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

        I - o título da dívida devidamente registrado;  (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 
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        II - a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos;  (Inciso incluído pela Lei 

nº 8.004, de 14.3.1990) 

        III - o demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e 

outros encargos contratuais e legais; e  (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

        IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da dívida, expedidos segundo instruções 

regulamentares relativas ao SFH. (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

        § 1º Recebida a solicitação da execução da dívida, o agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, 

promoverá a notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-

lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

        § 2º Quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, o oficial certificará o fato, 

cabendo, então, ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo 

menos, em um dos jornais de maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local 

não houver imprensa diária.” (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

   “Art. 32. Não acudindo o devedor à purgação do débito, o agente fiduciário estará de pleno direito 

autorizado a publicar editais e a efetuar no decurso dos 15 (quinze) dias imediatos, o primeiro público 

leilão do imóvel hipotecado. 

        § 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido fôr inferior ao saldo devedor no momento, 

acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, será realizado 

o segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda 

que inferior à soma das aludidas quantias. 

        § 2º Se o maior lance do segundo público leilão fôr inferior àquela soma, serão pagas inicialmente as 

despesas componentes da mesma soma, e a diferença entregue ao credor, que poderá cobrar do devedor, 

por via executiva, o valor remanescente de seu crédito, sem nenhum direito de retenção ou indenização 

sôbre o imóvel alienado. 

        § 3º Se o lance de alienação do imóvel, em qualquer dos dois públicos leilões, fôr superior ao total 

das importâncias referidas no caput dêste artigo, a diferença afinal apurada será entregue ao devedor. 

       § 4º A morte do devedor pessoa física, ou a falência, concordata ou dissolução do devedor pessoa 

jurídica, não impede a aplicação dêste artigo.” 

        “Art. 33. Compreende-se no montante do débito hipotecado, para os efeitos do artigo 32, a qualquer 

momento de sua execução, as demais obrigações contratuais vencidas, especialmente em relação à 

fazenda pública, federal, estadual ou municipal, e a prêmios de seguro, que serão pagos com preferência 

sôbre o credor hipotecário. 

        Parágrafo único. Na hipótese do segundo público leilão não cobrir sequer as despesas do artigo 

supra, o credor nada receberá, permanecendo íntegra a responsabilidade de adquirente do imóvel por êste 

garantida, em relação aos créditos remanescentes da fazenda pública e das seguradoras.” 

        “Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o 

débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos: 

        I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das 

penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da 

remuneração do agente fiduciário; 

        II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a 

correção monetária incidente até o momento da purgação.” 

        “Art. 35. O agente fiduciário é autorizado, independentemente de mandato do credor ou do devedor, 

a receber as quantias que resultarem da purgação do débito ou do primeiro ou segundo públicos leilões, 

que deverá entregar ao credor ou ao devedor, conforme o caso, deduzidas de sua própria remuneração. 

        § 1º A entrega em causa será feita até 5 (cinco) dias após o recebimento das quantias envolvidas, sob 

pena de cobrança, contra o agente fiduciário, pela parte que tiver direito às quantias, por ação executiva. 
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  Críticas não deixaram de existir a respeito da constitucionalidade ou não 

de tal sistemática e, após a edição da Constituição da República de 1988, a sua 

recepção ou não pelo novo ordenamento195-196. 

                                                                                                                                               
        § 2º Os créditos previstos neste artigo, contra agente fiduciário, são privilegiados, em caso de 

falência ou concordata.” 

        “Art. 36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados, no que êste 

decreto-lei não prever, de acôrdo com o que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do 

Sistema Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação 

estabelecer. 

        Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja 

condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que 

autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos 

leiloeiros públicos em sua atividade corrente.” 

        “Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a 

respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco 

pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como titulo 

para a transcrição no Registro Geral de Imóveis. 

        § 1º O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em 

caso contrário, conterá necessàriamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la. 

        § 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente 

requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após 

decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no 

feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação. 

        § 3º A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, 

comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de 

seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.” 

        “Art. 38. No período que medear entre a transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de 

Imóveis e a efetiva imissão do adquirente na posse do imóvel alienado em público leilão, o Juiz arbitrará 

uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento 

realizado na aquisição, cobrável por ação executiva.”. 

195 Araken de Assis pontua que “Considerando a necessidade de reduzir os trâmites da pretensão a 

executar tais créditos, haja vista a característica de negócios de massa imprimida ao SFH, inicialmente se 

editou o Dec.-lei 70, de 21.11.1966, que instituiu a figura do agente fiduciário (trustee), visando a 

realização extrajudicial do crédito (arts. 29 e 38). O Órgão Especial do extinto TARS declarou 

inconstitucional tal regime [Órgão Especial do TARS, Julgados 76/81. Na doutrina, pela 

constitucionalidade, Luís Renato Pedroso, “Constitucionalidade das execuções extrajudiciais no Sistema 

Financeiro da Habitação”, p. 19-27]. Em sentido contrário, porém, se manifestou a 1.ª Turma do STJ [1.ª 

T. do STJ, REsp. 46.050-5-RJ, 30.05.1994, Rel. Min. Garcia Vieira, EJSTJ 4(10)/200.], proclamando a 

constitucionalidade do procedimento in executivis. Segundo a 1.ª Turma do STF, a execução extrajudicial 

revela-se compatível com a CF/1988, pois contempla controle judicial, a posteriori, permitindo “que 

eventual ilegalidade perpetrada no curso do procedimento seja reprimida” [1.ª T. do STF, RE 223.075-DF, 

23.06.1998, Rel. Min. Ilmar Galvão, RTJSTF 175/800.]” (Manual da execução ..., p. 975, entre colchetes 

as notas de rodapé do texto citado). 

196 Em razão da sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A venda 

efetuada pelo agente fiduciário, na forma prevista em lei, e no contrato, como um meio imprescindível à 

manutenção do indispensável fluxo circulatório dos recursos destinados à execução do programa da casa 

própria, justamente porque provenientes, na quase totalidade, como se sabe, do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), é, portanto, um ato que não refoge ao controle judicial, estando, por isso, 

longe de configurar uma ruptura no monopólio do Poder Judiciário.” (STF - Recurso Extraordinário n.º 
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 Orlando Gomes elenca os seguintes argumentos invocados em favor da 

sua constitucionalidade: 

 

“Diversos argumentos são invocados em favor da constitucionalidade das 

disposições assecuratórias da cobrança extrajudicial das dívidas 

vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação, mas, em resumo, 

arguem-se principalmente os seguintes: 

 

1º) não se impede, nem se proíbe, o acesso à via judicial; 

2º) se há lesão de direito no caso, quem a sofre é o credor por efeito do 

inadimplemento do devedor; e, é a ele credor, que a lei faculta a escolha 

da via extrajudicial; 

3º) ao devedor não é defeso buscar a via judicial em qualquer fase da 

execução extrajudicial, não estando excluída, por conseguinte, a cognição 

pelo Poder Judiciário; 

4º) há exemplos na legislação nacional de execução ou cobrança por via 

extrajudicial (no penhor, na alienação fiduciária em garantia, na falência) 

sem que jamais se houvesse arguido a inconstitucionalidade das 

disposições que as autorizam; 

5º) a própria lei (Dec.-Lei 70/66), prevê o controle jurisdicional ( art. 37), 

ainda que “a posteriori”, exigindo carta de arrematação na venda por 

leiloeiro que, transcrita no Registro de Imóveis, possibilita ao adquirente 

imitir-se, através de concessão liminar, na posse do bem; 

6º) por último, responsabiliza o agente fiduciário que, mediante 

comprovada má-fé, alienar imóvel pela via extrajudicial”197. 

 

  O então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Waldemar Zveiter, em 

palestra publicada nos Anais do Seminário: “Aspectos Jurídicos e Econômicos do 

Crédito Imobiliário”, realizado em Angra dos Reis, em Setembro de 1.994, 

                                                                                                                                               
223.075-DF), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou a Súmula 20, assim redigida: “Súmula 

20: A execução extrajudicial, fundada no Decreto-Lei nº 70, de 21.11.1966, é constitucional.”. 

197  Orlando Gomes, Direitos Reais - Rio de Janeiro - Ed. Forense, 1.985, p. 380. 
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portanto, posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, 

defendeu a constitucionalidade da execução extrajudicial, com os seguintes 

argumentos: 

 

“Não há qualquer violação a preceitos constitucionais, data venia. 

A uma porque a Lei, ao contrário, como se verá não exclui do Judiciário 

qualquer lesão de direito. 

A outra por preservar a garantia do devido processo legal, eis que a 

execução extrajudicial é faculdade que decorre, como visto, da lei que a 

instituiu. 

. . . 

Não existe, como se vê, qualquer lesão ao direito do devedor. 

Não há assim, segundo penso, como se admitir a inconstitucionalidade da 

execução extrajudicial. E são vários os argumentos que autorizam tal 

assertiva. 

 

1º) Ao devedor hipotecário está assegurado o direito de propor as ações 

cabíveis (consignatória, prestação de contas, ou qualquer outra) sempre 

que entender lesado o seu direito individual. 

2º) Só não haveria controle jurisdicional se o próprio texto de lei assim 

dispusesse. 

3º) O Decreto-Lei 70/66 possibilita a purgação do débito, a qualquer 

momento, até a assinatura do auto de arrematação, sem prejuízo do 

recurso ao Poder Judiciário. 

4º) O Decreto-Lei 70/66, art. 40, impõe a rigorosa sanção ao agente 

fiduciário que não agir legalmente. 

5º) O devedor antes do início da execução, conforme o disposto no art. 

31, quando tiver fundada razão para pôr em dúvida a imparcialidade ou 

idoneidade do agente financeiro eleito no contrato, poderá pedir ao juízo 

competente a sua destituição (art. 41, § 1º).” (págs. 49 e 50). 
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  Deste modo, importante registrar que a Lei n. 8004, de 14 de março de 

1990, portanto editada após a promulgação da Constituição da República de 

1988, deu a atual redação ao artigo 31 do Decreto-Lei n. 70/1966 e, ainda, seu 

artigo 21, estabeleceu que “Art. 21. Somente serão objeto de execução na 

conformidade dos procedimentos do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 

1966, ou da Lei nº 5.741, de 1º de dezembro de 1971, os financiamentos em que 

se verificar atraso de pagamento de três ou mais prestações.”, como limitador à 

utilização da chamada “execução extrajudicial da dívida hipotecária”. Esse texto 

legislativo de 1990 é revelador não apenas da recepção da sistemática ali criada, 

pela nova ordem constitucional, mas também a sua perfeita compatibilidade com 

o novo regime. 

 

 Neste sentido, reconhecendo a constitucionalidade e a recepção pela 

Constituição Federal de 1988, dos artigos 31 a 38 do Decreto-Lei n.º 70/66, o 

Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou no julgamento do Recurso 

Extraordinário 223.075-DF: 

 

“... 

No antigo Tribunal Federal de Recursos, onde foram julgadas 

dezenas de milhares de ações de execução da mesma natureza da 

que ora se examina, por igual, nunca se pôs em dúvida a 

constitucionalidade da execução extrajudicial prevista no referido 

texto normativo. 

 (...)   

...., a matéria foi longamente estudada em várias decisões do antigo 

TFR, destacando-se o julgamento do MS nº 77.152, Min. Décio 

Miranda (Ver. Forense, 254/247), em cujo voto afirmou o eminente 

julgador, posteriormente abrilhantou esta Corte, verbis:  

 

“O Decreto-lei nº 70, de 21.11.66, no art. 29, autoriza o credor 

hipotecário no regime do Sistema Financeiro da Habitação, a optar 

pela execução do crédito na forma do Código de Processo Civil, ou 

na forma dos arts. 31 a 38 do mesmo Decreto-lei. 

E os arts. 31 a 38 instituem nova modalidade de execução. O credor 

hipotecário comunica a agente fiduciário o débito vencido e não 

pago.  Estes, após convocar o devedor a purgar o débito, promove 

leilão público do imóvel hipotecado, e, efetuado este, expede carta 
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de arrematação, que servirá como título para transcrição no 

Registro de Imóveis. 

Nesse regime a intervenção judicial só se dá para o fim de obter o 

arrematante imissão de posse do imóvel, que lhe será liminarmente 

concedida pelo juiz.  A defesa do executado, salvo se consistir em 

prova de pagamento ou consignação anterior ao leilão, será 

debatida após a imissão de posse. 

Alega-se que o procedimento não se harmoniza com o disposto no 

art. 153, § 4o, da Constituição, segundo o qual não poderá a lei 

excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito 

individual.   

Não houve, porém, supressão do controle judicial. 

Estabeleceu-se, apenas, uma deslocação do momento em que o 

Poder Judiciário é chamado a intervir. 

No sistema tradicional, ao Poder Judiciário se cometia em sua 

inteireza o processo de execução, porque dentro dele se exauria a 

defesa do devedor. 

No novo procedimento, a defesa do devedor sucede ao último ato da 

execução, a entrega do bem excutido ao arrematante. 

No procedimento judicial, o receio de lesão ao direito do devedor 

tinha prevalência sobre o temor de lesão ao direito do credor.  

Adiava-se a satisfação do crédito, presumivelmente líquido e certo, 

em atenção aos motivos de defesa do executado, quaisquer que 

fossem. 

No novo procedimento, inverteu-se a ordem, deu-se prevalência à 

satisfação do crédito, conferindo-se à defesa do executado não mais 

condição impediente da execução, mas força rescendente, pois, se 

prosperarem as alegações do executado no processo judicial de 

imissão de posse, desconstituirá a sentença não só a arrematação 

como a execução, que a antecedeu. 

Antes, a precedência, no tempo processual, dos motivos do devedor;  

hoje, a dos motivos do credor, em atenção ao interesse social da 

liquidez do Sistema Financeiro da Habitação. 

Essa mudança, em termos de política legislativa, pôde ser feita, na 

espécie, sem  inflição de dano irreparável às garantias de defesa do 

devedor.  Tem este aberta a via da reparação, não em face de um 

credor qualquer, mas em relação a credores credenciados pela 

integração num sistema financeiro a que a legislação confere 

específica segurança. 

Se, no novo procedimento, vier a sofrer detrimento o direito 

individual concernente à propriedade, a reparação pode ser 

procurada no Poder Judiciário, seja pelo efeito rescindente da 

sentença na ação de imissão de posse, seja por ação direta contra o 

credor ou o agente fiduciário. 

Assim, a eventual lesão ao direito individual não fixa excluída de 

apreciação judicial. 

Igualmente desamparadas de razões dignas de apreço as alegações 

de ofensa aos §§ 1o e 22, do art. 153, da Constituição:  a execução 

extrajudicial não vulnera o princípio da igualdade perante a lei 

(todos, que obtiveram empréstimo do sistema, estão a ela sujeitos), 

nem fere o direito de propriedade (a excussão não se faz sem causa, 

e esta reside na necessidade de satisfazer-se o crédito, em que 
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também se investe direito de propriedade, assegurado pela norma 

constitucional). 

Por outro lado, também não prospera a alegação, feita em casos 

análogos, de que a execução extrajudicial vulnera o princípio da 

autonomia e independência dos Poderes (art. 6o da Constituição). 

O novo procedimento não retira do Poder Judiciário para o agente 

fiduciário parcela alguma do poder jurisdicional. 

O agente fiduciário executa somente uma função administrativa, não 

necessariamente judicial. 

A possibilidade dessa atuação administrativa resulta de uma novas 

especificação legal do contrato hipotecário, que assumiu, nesse 

particular, feição anteriormente aceita no contrato de penhor, a 

previsão contratual da excussão por meio de venda amigável 

(Código Civil, art. 774, III). 

Essa modalidade já se transformara em condição regulamentar na 

excussão de penhor pela Caixa Econômica (quem a ela leva jóias e 

objetos não tem outra alternativa).  O mesmo passou a sucederem 

em relação à hipoteca contratado com agente do Sistema Financeiro 

da Habitação (quem adere a sistema aceita a hipoteca com essa 

virtualidade). 

O litígio eventualmente surgido entre credor e devedor fica, num 

como noutro caso, separado do procedimento meramente 

administrativo da excussão.” 

 

Como facilmente se percebe, trata-se de decisão que  esboroou, um 

por um,  todos os fundamentos do acórdão recorrido. 

Restou demonstrado, efetivamente, de modo irretorquível, que o DL 

nº 70/66, além de prever uma fase de controle judicial, antes da 

perda da posse do imóvel pelo devedor (art. 36, § 2o), não impede 

que eventual ilegalidade perpetrada no curso do  procedimento de 

venda do imóvel seja, de logo, reprimida pelos meios  processuais 

próprios. 

 (...) 

Nessas condições, é fora de dúvida que não cabe falar, como fez o 

acórdão recorrido, em ofensa às normas dos incisos XXXV, XXXVII 

e LIII do art. 5o da Constituição, nem,  tampouco, em inobservância 

dos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da 

ampla defesa. 

A venda efetuada pelo agente fiduciário, na forma prevista em lei, e 

no contrato, como um meio imprescindível à manutenção do 

indispensável fluxo circulatório dos recursos destinados à execução 

do programa da casa própria, justamente porque provenientes, na 

quase totalidade, como se sabe, do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), é, portanto, um ato que não refoge ao controle 

judicial, estando, por isso, longe de configurar uma ruptura no 

monopólio do Poder Judiciário. 

Nem é, aliás, por outro motivo que prestigiosa corrente doutrinária, 

com vistas ao desafogo do Poder Judiciário, preconiza que a 

execução forçada relativa à dívida ativa do Estado seja processada 

na esfera administrativa, posto reunir ela, na verdade, na maior 

parte, uma série de atos de natureza simplesmente administrativa.  

Reservar-se-ia ao Poder Judiciário tão-somente a apreciação e 

julgamento de impugnações, deduzidas em forma de embargos, com 
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o que estaria preservado o princípio do monopólio do Poder 

Judiciário. 

O acórdão recorrido, por haver-se afastado da orientação exposta, 

é de ser reformado, com retorno dos autos ao Tribunal a quo, para 

que aprecie o pedido deduzido no mandado de segurança. 

Para o fim acima explicitado, meu voto conhece do recurso e lhe dá 

provimento”198-199. 
 

 

  Todavia, mais recentemente, com uma nova composição, o Supremo 

Tribunal Federal reabriu a discussão. Realmente, em junho de 2008, ao examinar 

o RE 556.520, o Ministro Marco Aurélio decidiu “DECRETO-LEI Nº 70/66 - 

CONTROVÉRSIA QUANTO À RECEPÇÃO PELA CARTA DE 1988 - 

AUSÊNCIA DE PRECEDENTE DO PLENO. 1. Em época passada, determinei o 

sobrestamento de processos ante a circunstância de haver afetado ao Pleno o 

Recurso Extraordinário nº 280.575-1/SP. O então recorrente, porém, desistiu do 

citado recurso, o que impediu fosse a matéria apreciada pelo Colegiado Maior. 

2. Considerando que, no mencionado extraordinário, o Ministério Público já 

havia emitido parecer, juntem o documento a este processo. 3. Incluam-no na 

pauta do Pleno. 4. Publiquem.”; e, em março de 2010, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, decidiu pela repercussão geral da matéria200 com a seguinte 

ementa “DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

                                                 
198 RE 223075, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 23/06/1998, DJ 06-11-

1998 PP-00022 EMENT VOL-01930-08 PP-01682 RTJ VOL-00175/02 PP-00800. 

199 No mesmo sentido, seguiram, dentre outros, os RE 240361-8, rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 

148872-7, rel. Min. MOREIRA ALVES; RE 287453-1, Rel. Min. MOREIRA ALVES; RE 253474, rel. 

Min. CELSO DE MELLO; RE 275684, rel. Min. SYDNEY SANCHES; AI 446728, rel. Min. NELSON 

JOBIM; RE 299538, rel. Min. CARLOS VELLOSO; RE 401379, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; 

AgReg no AI 600876, rel. Min. GILMAR MENDES; AgReg no AI 514565, rel. Min. ELLEN GRACIE; 

AgReg no AI 688010-8, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; AgReg no RE 513546-2, rel. Min. 

EROS GRAU; RE 607518, rel. Min. EROS GRAU; RE 235611, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; RE 

539302, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; RE 537131, rel. Min. CELSO DE MELLO; AgReg no AI 

709499-4, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; AgReg no AI 742.788-0, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RE 

589563, rel. Min. CEZAR PELUSO. 

200 No Código de Processo Civil de 1973, o § 1º do artigo 543-A prevê “§ 1º  Para efeito da repercussão 

geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.”; no novo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015), a matéria está tratada no § 1º do artigo 1.035: “§ 1º Para efeito de 

repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 
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SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 

Nº 70/66. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”201-202-203.  

 

 Em monografia intitulada “execução extrajudicial e devido processo 

legal”, Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa conclui que “as execuções 

extrajudiciais são inconstitucionais, por ofensa ao devido processo legal, ao 

modelo processual brasileiro, pois: (a) representam delegação a terceiros 

(inclusive o próprio credor) da atividade executiva, de natureza jurisdicional, 

sujeita ao monopólio dos órgãos estatais pertencentes ao Poder Judiciário (= 

reserva de jurisdição); b) configuram modalidade de autotutela, que permite ao 

credor ser juiz em causa própria, privando a parte contrária da possibilidade de 

um tratamento justo.”204. 

 

  A verdade, todavia, é que não existe inconstitucionalidade na atual 

redação do Decreto-Lei 70/1966, pois não se afasta do controle do Poder 

Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nada tendo sido sonegado da 

apreciação judicial, de modo que, pela implicação que daí decorre, também não 

priva o mutuário do bem sem atenção ao devido processo legal, porque é da 

própria lei a afastabilidade do agente fiduciário que não se mostre imparcial (art. 

41, § 1º)205, garantindo uma execução leal206. 

                                                 
201 AI 771770 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 04/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-

2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-09 PP-02245 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 109-115. 

202 Reconhecida a repercussão geral da questão o AI 771770 foi provido e determinada a sua conversão 

em recurso extraordinário, que foi autuado no Supremo Tribunal Federal como RE 627.106, com relatoria 

do Ministro Dias Toffoli. 

203 O julgamento da questão, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi adiado a pedido do Ministro 

Gilmar Mendes, após os votos dos Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ayres Britto pela 

não-recepção/inconstitucionalidade e os votos dos Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski pela 

recepção/constitucionalidade, na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

204  Execução extrajudicial e devido processo legal. São Paulo: Atlas, 2010, p. 138. 

205 “§ 1º Se o credor ou o devedor, a qualquer tempo antes do início da execução conforme o artigo 31, 

tiverem fundadas razões para pôr em dúvida a imparcialidade ou idoneidade do agente fiduciário eleito 

no contrato hipotecário, e se não houver acôrdo entre êles para substituí-lo, qualquer dos dois poderá 

pedir ao Juízo competente sua destituição.”. 
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  Vale dizer, havendo lesão ou ameaça a direito, terá o mutuário as ações 

judiciais cabíveis para atacar o ato ou fato lesivo ou ameaçador, quando, então, o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, serão 

plenamente garantidos. É bom que se diga que também na execução do título 

extrajudicial, através do Poder Judiciário, não se tem, de imediato, o 

contraditório e a ampla defesa, o que nunca se questionou. 

 

  Com efeito, aqui o contraditório é exercido não somente a posteriori, mas 

também no próprio curso do procedimento da execução extrajudicial de que trata 

o Decreto-Lei n.º 70, de 21.11.1966, com vistas a impedir e reprimir, pelos meios 

processuais próprios, que eventual ilegalidade seja perpetrada. Além de poder se 

utilizar de medidas judiciais, o mutuário ainda se pode utilizar de medidas 

prévias no seio de ações autônomas, tal como pode fazer ao opor embargos no 

seio do procedimento previsto na legislação codificada. Nesse sentido, é de se 

perceber que o art. 31 do Decreto-Lei 70/1966, com a redação que lhe deu a Lei 

8.004/1990 prescreve que, para ser dado início à execução extrajudicial mister 

que seja dada inequívoca ciência, por notificação enviada mediante Cartório de 

Títulos e Documentos, ao mutuário em débito. 

 

  A propósito, o próprio Decreto-Lei 70/1966 deixa claro que se o imóvel 

vier a ser levado a leilão e arrematado, o adquirente poderá ajuizar ação de 

imissão na posse do imóvel, sendo que referida ação deverá prosseguir pelo rito 

comum ordinário, hipótese em que o mutuário poderá alegar e deduzir eventuais 

ilegalidades (art. 37, § 2.º, do Decreto-Lei 70/1966). 

 

                                                                                                                                               
206 Já decidiu o STF que “Os princípios constitucionais que garantem o livre acesso ao Poder Judiciário, o 

contraditório e a ampla defesa, não são absolutos e hão de ser exercidos, pelos jurisdicionados, por meio 

das normas processuais que regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação jurisdicional e 

cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando não observados os procedimentos estatuídos nas 

normas instrumentais.” (AI 152.676‑ AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 15/09/1995, 

Primeira Turma, DJ de 3/11/1995). 



 

 

128 

  

 

 

  Nesse sentido, feita a notificação ao mutuário, se, posteriormente o imóvel 

for levado a leilão e arrematado, muito embora o procedimento seja mais 

abreviado do que aquele próprio das execuções no âmbito judicial, a posse do 

imóvel só será transferida ao adquirente mediante a utilização de ação de imissão 

na posse, perante o Poder Judiciário, que assumirá o rito ordinário após a 

contestação, ensejando, assim, o pleno e adequado exercício do contraditório, 

inclusive em relação à publicidade da execução, bem como do valor da alienação. 

 

  O controle da legalidade atinente ao procedimento de execução 

hipotecária ainda é possível durante o seu próprio curso, pelos meios processuais 

adequados ou, ainda, já a partir da notificação para purgação da mora, é possível 

o ajuizamento de ação revisional ou anulatória, no bojo da qual é cabível pedido 

de concessão de antecipação de tutela ou medida cautelar. 

 

  É amplíssimo, destarte, o rol de mecanismos judiciais que o mutuário pode 

lançar mão para que não seja desapossado de seu imóvel. Quer isto significar que 

em nenhum momento da efetivação do procedimento de execução hipotecária de 

que trata o Decreto-Lei 70/1966 fica o mutuário desamparado de acudir ao Poder 

Judiciário. 

 

  Por outro lado, a agilidade do procedimento previsto no Decreto-lei 

70/1966, que não malfere princípio constitucional algum, é essencial ao bom 

funcionamento do Sistema Financeiro da Habitação. Aliás, tal procedimento 

revela-se, no particular conforme à regra citada do art. 5º, LXXVIII, do texto 

constitucional. 

 

  De mais a mais, com a edição da Lei n. 5.741/1971, ao credor hipotecário, 

foi facultado: (a) promover a execução de que tratam os artigos 31 e 32 do 

Decreto-lei nº 70, de 21 de novembro de 1966; (b) ajuizar a ação executiva na 
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forma estabelecida nessa Lei n. 5.741/1871; ou, (c) promover a execução na 

forma do rito geral207. 

 

  Veja-se que o procedimento previsto no Decreto-lei 70/1966 e também na 

execução especial da Lei n. 5.741/1971, no particular, não difere em substância 

do procedimento de execução por título extrajudicial previsto na legislação 

codificada. Senão vejamos. 

 

  Com efeito, ainda que o procedimento a ser adotado seja aquele da 

execução fundada em título executivo extrajudicial, regulado pelo atual Código 

de Processo Civil, a defesa do mutuário, nessa hipótese, deve ser feita mediante a 

utilização dos embargos à execução (art. 736, do atual Código de Processo 

Civil)208. Cumpre observar que o artigo 1º da Lei n. 5.741/1971 permite que o 

credor opte pelo procedimento previsto nas leis especiais ou pelo procedimento 

previsto no Código de Processo Civil. 

 

  Não existe, como sublinhado, nenhuma diferença ontológica entre os 

embargos à execução, que possuem, segundo a doutrina majoritária, natureza de 

ação, e o ajuizamento de qualquer ação, por exemplo, de cunho revisional, ou 

mesmo de cunho anulatório. 

 

  Aliás, o só oferecimento dos embargos, à luz da sistemática introduzida 

pela Lei 11.382/2006, como vimos no capítulo 1 não tem o condão de conduzir à 

suspensão da execução, já que estes são originariamente desprovidos de efeito 

suspensivo (art. 739-A, cabeça, do atual Código de Processo Civil). E, 

                                                 
207 Araken de Assis pontua que “A execução regida pela Lei 5.741/1971 recebe a designação de 

“especial” em contraposição à execução das hipotecas, em geral, que segue o disposto no CPC, porquanto 

a hipoteca constitui título executivo extrajudicial (art. 585, III). Em outras palavras, somente as hipotecas 

que garantem os financiamentos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) se 

subordinam ao rito sob foco, conforme esclarece o art. 1.° da Lei 5.741/1971, restringindo a execução ao 

“crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.” (Manual da execução ..., p. 976). 
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igualmente, na execução especial da Lei n. 5.741/1971 só haverá suspensão da 

execução se o executado trouxer prova de “I - que depositou por inteiro a 

importância reclamada na inicial; ou II - que resgatou a dívida, oferecendo 

desde logo a prova da quitação.” (incisos do art. 5º, com a redação dada pela Lei 

n. 6.014, de 1973). 

 

  Vê-se, portanto, que não existe – seja permitido insistir – nenhuma 

diferença de essência entre o oferecimento dos embargos e o ajuizamento de 

ação, seja ela anulatória, seja ela revisional. Aos primeiros, é possível a 

atribuição ope iudicis de efeito suspensivo, desde que haja – no texto do §1º do 

art. 739-A, do Código de Processo Civil de 1973 é claro – segurança do juízo. 

Nas últimas, igualmente, é possível a obtenção de medida antecipatória de tutela 

ou cautelar (art. 273, do CPC/73)209, até mesmo sem necessidade de prévia 

garantia do juízo, conduzindo, igualmente, à suspensão da execução. 

 

  Calha, a propósito, ressaltar a firme orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, firmada em sede de julgamento de recursos especiais 

repetitivos (Resp n. 1.067.237/SP, sob relatoria do e. Min. Luís Felipe Salomão), 

no sentido de que: 

 

 
“1. Para efeitos do art. 543-C, do CPC: 1.1. Em se tratando de contratos 

celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a execução 

extrajudicial de que trata o Decreto-lei nº 70/66, enquanto perdurar a demanda, 

poderá ser suspensa, uma vez preenchidos os requisitos para a concessão da 

tutela cautelar, independentemente de caução ou do depósito de valores 

                                                                                                                                               
208 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo 914 prevê “Art. 914.  O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.” 

209 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), contempla a chamada “tutela de urgência” 

(artigos 300 a 302), sendo que o artigo 300 enuncia que “Art. 300.  A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.”. Nos artigos 303 e 304 é disciplinado o “procedimento da tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente”; e, nos artigos 305 a 310 o “procedimento da tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente”. 
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incontroversos, desde que: a) exista discussão judicial contestando a existência 

integral ou parcial do débito; b) essa discussão esteja fundamentada em 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal 

(fumus boni iuris). 

1.2. Ainda que a controvérsia seja relativa a contratos celebrados no âmbito do 

Sistema Financeiro da Habitação, “a proibição da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na 

existência integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela incontroversa ou 

prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. ...”210. 

 

  Na medida em que em nenhum momento o mutuário fica ao desabrigo de 

recorrer ao Poder Judiciário, não há que se falar em afronta aos princípios do 

devido processo legal ou do contraditório. Mesmo porque, nos Países que são 

considerados berços do princípio do devido processo legal (Estados Unidos, 

França e Inglaterra, dentre outros), há mecanismos congêneres à execução 

extrajudicial hipotecária de que cuida o Decreto-Lei 70/1966.  

 

  Realmente, nos Estados Unidos da América do Norte o sistema da 

execução das hipotecas pode também ser feito extrajudicialmente211 e, há muito, 

controlado pelo Department of Housing and Urban Development Act de 1965 

(atualmente tem aplicação: Multifamily Mortgage Foreclosure Act, 12 U.S.C.A. 

                                                 
210 STJ – REsp 1067237/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/06/2009, DJe 23/09/2009. 

211 Nos Estados Unidos da América do Norte o chamado “Nonjudicial Foreclosure Process” é regulado 

por legislações estaduais, sendo que, atualmente, os seguintes estados possuem legislação que permitem a 

sua realização: Alabama, Nebraska, Alaska, Nevada, Arizona, New Hampshire, Arkansas, Novo México 

(em certos casos), Califórnia, Carolina do Norte, Colorado, Oklahoma, Distrito de Columbia, Oregon, 

Georgia, Rhode Island, Idaho, Dakota do Sul, Maryland, Tennessee, Massachusetts, Texas, Michigan, 

Utah, Minnesota, Virginia, Mississippi, Washington, Missouri, Virginia, Montana e Wyoming. 
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§§ 3701-3717, de 1981; Single Family Mortgage Foreclosure Act, 12 U.S.C.A. 

§§ 3751-3758, de 1994)212. 

 

  A respeito da questão nos Estados Unidos da América do Norte, cumpre 

mencionar que o regime de que trata o Decreto-Lei 70/1966 é todo inspirado no 

sistema daquele País. Conforme nos dá notícia José Maria Aragão, ao analisar a 

gênese do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e as repercussões no “Banco 

Nacional de Habitação” (BNH), “no caso de ‘Mercado de Hipotecas’, tentava-se 

reproduzir, no Brasil, modelo adotado nos Estados Unidos da América do Norte 

e em outros Países desenvolvidos, através do qual um empresário privado – 

chamado Iniciador e que poderia ser proprietário de uma área, ou uma 

Construtora, ou combinar as características – apresentava ao BNH um estudo 

de viabilidade técnica e financeira de um empreendimento habitacional 

enquadrado nos limites e condições previamente definidos pelo Banco em suas 

normas. (...). Uma vez aprovado o estudo de viabilidade, o BNH assinava, com o 

Iniciador, um contrato de ‘Promessa de compra e venda de hipotecas’, no qual o 

Banco se comprometia a adquirir os créditos hipotecários gerados pela venda 

dos imóveis produzidos, sempre que tais créditos satisfizessem as condições 

definidas no Dec.-lei 70, de 1966, para as ‘cédulas hipotecárias’ e as normas 

regulamentares do BNH. Tal avença lastrearia o contrato de empréstimo a ser 

firmado entre o Iniciador e uma instituição financeira, que poderia ser um banco 

ou uma sociedade de crédito imobiliário. Lateralmente, o BNH adiantaria à 

instituição financeira, segundo um cronograma físico-financeiro previamente 

estabelecido, os recursos necessários à conclusão do empreendimento. 

                                                 
212 Nas referidas legislações constam dos motivos para a sua edição as seguintes referências “(6) 

providing the Secretary with a nonjudicial foreclosure procedure will reduce unnecessary litigation by 

removing many foreclosures from the courts where they contribute to overcrowded calendars.” (fonte: 

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title12-

chapter38&saved=%7CZ3JhbnVsZWlkOlVTQy1wcmVsaW0tdGl0bGUxMi1jaGFwdGVyMzhB%7C%7

C%7C0%7Cfalse%7Cprelim&edition=prelim, acesso em 05/09/2015) e “(5) providing the Secretary with 

a nonjudicial foreclosure procedure will reduce unnecessary litigation by removing many foreclosures 

from the courts if they contribute to overcrowded calendars.” (fonte: 

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title12-chapter38A&edition=prelim, 

acesso em 05/09/2015). 
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Concluída a construção, comercializadas as unidades e gerados os créditos 

hipotecários, o Iniciador liquidava sua dívida com a instituição financeira e esta 

faria o mesmo com o BNH, que assumia, então, a condição de credor 

hipotecário do mutuário final, com os riscos e direitos inerentes ao crédito, até 

sua liquidação”.213-214 

 

  Naquele País, a posição sempre foi no sentido de que o credor, quando 

comprovado o inadimplemento voluntário pelo devedor, pode se valer de todos 

os meios necessários, sem o uso de violência, para a recuperação da 

propriedade215-216-217. 

 

  Na França218, há a Lei Francesa de 1938, que regulamentou as sociedades 

de construção e copropriedade de imóveis divididos por apartamentos, que 

autoriza a sociedade a excluir o sócio faltoso e a proceder à venda forçada de 

seus direitos sociais, mediante a utilização de processo simplificado e 

extrajudicial. 

                                                 
213 José Maria Aragão, Sistema Financeiro de Habitação: uma análise sócio-jurídica da gênese, 

desenvolvimento e crise do sistema, Curitiba: Juruá, 2000, pp. 100-101. 

214 Nos Estados Unidos da América a competência para a execução extrajudicial das hipotecas 

imobiliárias é de competência do HUD - Housing and Urban Development, desde 1965 

 (http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD) 

215 A respeito a decisão do caso Hyatt v. Wood, 4 Johns. Cas. 150, 158 (N.Y. Sup. Ct. 1809). 

216 O Uniform Conditional Sales Act (U.C.S.A.), autorizava a recuperação pacífica não judicial (peaceable 

non-judicial repossession) por ocasião da mora do devedor. O Uniform Commercial Code (U.C.C.), que 

sucedeu ao U.C.S.A., também expressamente autoriza a “non-judicial repossession.”, em sua seção 9-609. 

217 E, tal como ocorre na legislação brasileira, na legislação norte-americana há previsão das medidas 

(“remedies”) que se pode valer o devedor em juízo para evitar a retomada não judicial. 

218 A doutrina Francesa nos ensina que ao contrário das outras constituições européias, a Constituição 

Francesa não possui nenhuma disposição que seja fundamento direto da garantia do “droit au juge”, 

entretanto, esse “droit au juge” é reconhecido indiretamente pelo Conselho Constitucional, através de sua 

jurisprudência, quando esta afirma o “droit d’agir en justice”. Os chamados “direitos da defesa” também 

não são garantidos por nenhuma disposição expressa no ordenamento jurídico francês, no entanto, estes 

direitos estão consagrados pela jurisprudência do Conselho de Estado como um princípio fundamental 

reconhecido pelas leis da república. 

Diz-se também, em França, que o “Conseil Constitutionnel a eleve de concept des droits de la défense au 

rang de príncipe à valeur constitutionnel en le rattachant aux principes fondamentaux reconnus par lês 

lois de la Republique. Le principe du contradictoire em est lê corollaire”. (Cf. FAVOREU, Louis; GAIA, 

Patrick; GHEVONTIAN, Richard e outros. Droit Constitutionnel. Paris, Dalloz, pp.866 e 877). 
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  Atualmente, na Inglaterra, a recuperação da propriedade somente é 

permitida através de uma ordem judicial, regulada pela parte 55 da “Civil 

Procedure Rules 1998”219. Esta parte da legislação cuida do chamando 

“possession claim” definido como o pedido (‘claim’) para recuperação da 

propriedade. Há, na seção II, da referida parte 55, da legislação, a possibilidade 

de um procedimento expedito de recuperação em casos específicos; e, na parte 

55-B, um procedimento “online”, chamado de “possesion claim online”220. 

 

  Na Espanha (que consagra o devido processo legal, no artigo 24 da sua 

Constituição de 1978)221, a Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de janeiro, 

estabelece semelhante regime de execução hipotecária em seu art. 681 dispõe 

que: “la acción para exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o 

hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes hipotecados o 

pignorados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, con las 

especialidades que se establecen en el presente capítulo”. 

 

  A esse respeito, o apartado XVII da Exposição de Motivos da Ley de 

Enjuiciamiento Civil esclarece o seguinte: “En cuanto a la ejecución 

propiamente dicha, esta Ley a diferencia de la de 1881, presenta una regulación 

unitária, clara y completa. Se disena un processo de ejecución idóneo para 

cuanto puede considerarse genuino titulo ejecutivo, sea judicial o contractual o 

se trate de una ejecución forzosa común o de garantía hipotecaria, a la que se 

                                                 
219 Fonte: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part55, acesso em 11/09/2015. 

220 Fonte: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part55/pd_part55b, acesso em 

11/09/2015. 

221 Artigo 24 da Constituição Espanhola (1978): “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e interesses legítimos, sin que, en 

ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos, a un proceso publico sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra si mismos, a o confesarse 

culpables a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 

secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part55
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part55/pd_part55b
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dedica una especial atención. Pero esta sustancial unidad de la ejecución 

forzosa no debe impedir las particularidades que, em no pocos puntos, son 

enteramente lógicas (...). La Ley dedica un capítulo especial a las 

particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados. En este 

punto, se mantiene en lo sustancial, el régimen precedente de la ejecución 

hipotecaria, caracterizado por la drástica limitación de las causas de oposición 

del deudor a la ejecución y de los supuestos de suspensión de ésta. El Tribunal 

Constitucional ha declarado reiteradamente que este régimen no vulnera la 

Constitución e introducir cambios sustanciales en el mismo podría alterar 

gravemente el mercado del crédito hipotecario, lo que no parece en absoluto 

aconsejable”222. 

 

  Em síntese, este rito especial e sumário para a execução extrajudicial dos 

imóveis dos mutuários inadimplentes, como resposta à necessidade de cobrança 

rápida dos créditos integrantes do Sistema Financeiro de Habitação, além de não 

afrontar os princípios do devido processo legal e contraditório, não é inovação do 

direito brasileiro encontrando mecanismos análogos em diversas legislações 

estrangeiras, notadamente naqueles Países que sempre foram considerados o 

berço de aludidos princípios, bem como os precursores das liberdades e garantias 

fundamentais (Estados Unidos e França). 

 

  Similarmente ao que ocorre no procedimento do Decreto-Lei 70/1966, 

aliás, as recentes reformas do Código de Processo Civil de 1973, visando a uma 

maior celeridade, têm atribuído, aos particulares, funções antes atribuídas, 

exclusivamente, ao Judiciário, sem que com isso sejam acoimadas de 

inconstitucionais. A título de exemplo verifique-se a previsão dos artigos 680, 

cabeça e 685-C, do Código de Processo Civil de 1973, que permitem a avaliação 

e a alienação do bem penhorado por iniciativa privada. 

                                                 
222 Fonte: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html#i, acesso em 11/09/2015. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html#i


 

 

136 

  

 

 

 

  Ademais, desde a entrada em vigor da Lei 11.977/2009 passa a ser 

admitida a aquisição da propriedade por efeito do uso prolongado do imóvel, nas 

hipóteses de que trata, por meio de usucapião administrativa, precedida de 

procedimento de legitimação de posse, também mediante procedimento 

administrativo. Assim, nas situações contempladas na referida Lei, se legitima o 

procedimento extrajudicial de aquisição da propriedade pela usucapião, em 

harmonia com o balizamento da Carta Magna, do Código Civil e do Estatuto da 

Cidade, nos quais ressaltam os traços da socialidade e da natureza social da 

posse223. 

 

  E, sendo assim, a execução desta garantia dada para cumprimento de uma 

obrigação assumida e não honrada no modo e tempo contratados (veja-se que a 

execução, neste procedimento, só é admitida se estiver “Vencida e não paga a 

dívida hipotecária” – cf. artigo 31 do DL 70/1966, com a redação da Lei 

8004/1990), não viola, de forma alguma, os princípios estabelecidos nos incisos 

XXII, XXIII, XXXII, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, do artigo 5º e, o artigo 

6º da Constituição da República, pois não se trata de expropriação de bens sem o 

devido processo legal, pois: 

 

(a) o devedor que deu o imóvel em hipoteca para garantia de um 

financiamento, até o cumprimento da obrigação assumida, previamente 

assumiu o risco, de não adimplida a obrigação, ter o imóvel alienado em 

hasta pública, por isso mesmo o citado Decreto-Lei 70/1966 faculta ao 

                                                 
223 A Exposição de Motivos da Medida Provisória 459/2009, que veio a ser convertida na Lei 

11.977/2009, assim encaminha a proposição legislativa: “As medidas sugeridas estabelecem critérios 

gerais para a regularização de assentamentos e garantia da segurança da posse urbana, buscando 

compatibilizar direito à moradia e direito ambiental, reconhecendo o papel preponderante do Município 

em regulamentar por lei o procedimento de regularização fundiária em seu território, como parte 

integrante da política urbana de inclusão social, definindo regras nacionais e específicas para o registro 

dos parcelamentos advindos dos projetos de regularização fundiária e instituindo os instrumentos de 

demarcação urbanística e legitimação da posse que aceleram o reconhecimento dos direitos constituídos 

na forma do artigo 183 da Constituição Federal.” 
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credor hipotecário a execução da hipoteca pelo procedimento 

extrajudicial, especial ou judicial (sendo, que, atualmente, como a regra é 

que os embargos de devedor não tem efeito suspensivo (art. 739-A, 

cabeça, do Código de Processo Civil de 1973 e 5º, da Lei n. 5.741/1971), 

diferença alguma, exceto a celeridade, há entre os procedimentos); 

 

(b) o que se está questionando — indevidamente — é o procedimento para 

a realização da garantia que, em face do atual sistema, pouca diferença há 

em ser feito extrajudicial, pelo rito especial ou judicialmente; 

 

(c) não há, de forma alguma, o afastamento do acesso ao Judiciário. O 

controle da legalidade atinente ao procedimento de execução hipotecária é 

possível durante o seu próprio curso, pelos meios processuais adequados 

ou, ainda, já a partir da notificação para purgação da mora, é possível o 

ajuizamento de ação revisional ou anulatória, no bojo da qual é cabível 

pedido de concessão de antecipação de tutela ou medida cautelar. O Col. 

STJ já sedimentou posição de que “5.1. Em se tratando de contratos 

celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a execução 

extrajudicial de que trata o Decreto-lei nº 70/66, enquanto perdurar a 

demanda, poderá ser suspensa, uma vez preenchidos os requisitos para 

concessão da tutela cautelar, independentemente de caução ou do 

depósito de valores incontroversos, desde que: a) exista discussão judicial 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) essa discussão 

esteja fundamentada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

ou do Supremo Tribunal Federal (fumus boni juris)” (REsp Repetitivo n. 

1.067.237/SP, sob relatoria do e. Min. Luís Felipe Salomão); 

 

(d) a tradição do imóvel, mesmo no sistema da execução extrajudicial do 

Decreto-lei nº 70/1966 só se dará mediante decisão judicial, de modo que 

em nenhum momento o mutuário fica ao desabrigo de, querendo, recorrer 
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ao Poder Judiciário, como, aliás, ocorreu na hipótese dos recursos 

extraordinários em exame; 

 

(e) antes de iniciada a execução extrajudicial, o devedor é notificado para 

pagar a dívida garantida pela hipoteca; após requerido o início da 

execução extrajudicial, ao devedor é concedido um prazo de “prazo de 

vinte dias para a purgação da mora” (artigo 31, § 1º, do Decreto Lei n. 

70/1966, com a redação dada pela Lei n. 8.004/1990); e, ainda, até a 

assinatura do auto de arrematação, o devedor poderá quitar a dívida (artigo 

34, do DL 70/1966), de modo que não é correta a afirmação de que “o 

devedor é submetido a atos de expropriação sem ser ouvido”. 

 

  Quando a Constituição Federal prevê que ninguém será privado de seus 

bens sem o devido processo legal, quer significar que no Estado Democrático de 

Direito o acesso ao Judiciário está plenamente garantido. E é o que ocorre no 

procedimento extrajudicial do Decreto Lei 70/1966, pois a todo e qualquer 

momento poderá o devedor, das mais diversas formas, como acima exposto, se 

socorrer do Judiciário caso alguma ilicitude ocorra no procedimento. 

 

  Vale lembrar que no Sistema Brasileiro a oneração imobiliária tem 

eficácia erga omnes a partir do registro e a constituição da garantia real junto à 

matrícula do imóvel dado em garantia. Em outras palavras, não se pode imaginar 

uma situação de expropriação quando o que se esta realizando é a garantia 

imobiliária consubstanciada na hipoteca, quer ela seja realizada judicial ou 

extrajudicialmente. O Sistema Jurídico reconhece esse conhecimento da 

sociedade não só para as garantias reais, como para todos os direitos reais sobre 

imóveis, em respeito ao princípio basilar da publicidade. 

  

  No caso do Decreto-Lei nº 70/1966, portanto, a dignidade da pessoa 

humana, em especial do devedor, encontra amplo respaldo, pois a ele é dado 
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absoluto conhecimento do andar do procedimento da execução da hipoteca — 

sendo do seu conhecimento todo o alcance e a eficácia da garantia por ele, ou por 

terceiro, ofertada, em razão da publicidade registraria — além, vale reiterar, do 

sempre possível acesso ao Judiciário diante de qualquer irregularidade, inclusive 

com medidas efetivas (tutela de urgência ou tutela cautelar). 

 

 

(b) a consolidação extrajudicial da propriedade na alienação fiduciária 

de bens imóveis (Lei 9.514/1997). 
 
 

A alienação fiduciária constitui uma das espécies reais de garantia e 

transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, 

proporcionando ao devedor fiduciante, que preserva a posse direta, a utilidade da 

coisa, enquanto paga o que deve àquele.  

 

Trata-se de uma garantia sobre coisa própria, porque o credor fiduciário se 

torna proprietário com a finalidade exclusiva de obter uma garantia real 

imobiliária para o pagamento do que lhe é devido. A garantia, no caso, demanda 

ser objeto de publicidade, o que ocorre com as garantias reais, exatamente para 

terem validade e produzirem efeitos em relação a terceiros. 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 9.514, em 20 de novembro de 1997, 

fez-se a inserção, em nosso sistema jurídico, de um lado, do Sistema de 

Financiamento Imobiliário – SFI, com dupla finalidade: promover o 

financiamento imobiliário em geral (art. 1º) e instituir novas garantias reais, 

consubstanciadas na cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de 

contratos de alienação de imóveis; de outro, de um procedimento mais célere ao 

operador do direito na solução do inadimplemento nas operações de 

financiamento imobiliário (art. 17, inciso IV, da Lei n.º 9.514/1997).  
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Destarte, a alienação fiduciária de coisa imóvel é constituída por negócio 

jurídico, segundo o qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, 

contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de 

coisa imóvel (art. 22, cabeça, da Lei n.º 9.514/1997), sendo certo que a garantia 

fiduciária imobiliária poderá abonar não só as obrigações pactuadas no âmbito do 

Sistema Financeiro Imobiliário, mas, também, obrigações em geral, 

aproveitando-se, inclusive, aquela oferecida por terceiros (art. 51 da Lei n.º 

10.931/2004). 

 

O contrato de alienação fiduciária imobiliária deve prever: o valor do 

principal da dívida (art. 24, inciso I, da Lei n.º 9.514/1997); o prazo e as 

condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário; (art. 24, 

inciso II, da Lei n.º 9.514/1997); a taxa de juros e os encargos incidentes (art. 24, 

inciso III, da Lei n.º 9.514/1997); 224 a cláusula de constituição da propriedade 

fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação 

do título e modo de aquisição; (art. 24, inciso IV, da Lei n.º 9.514/1997); a 

cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27 da Lei n.º 

9.514/1997 (art. 24, inciso VII, da Lei n.º 9.514/1997); 225 a cláusula definindo a 

                                                 
224 Dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 9.514/1997, com a redação dada pelo art. 57 da Lei nº 10.931/2004, in 

verbis: “As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento 

mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas 

condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”. 

225 O art. 27 apresenta a seguinte redação: “Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o 

fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, 

promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance 

oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o 

segundo leilão, nos quinze dias seguintes. § 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, 

desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos 

legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 3º Para os fins do disposto neste artigo, 

entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele 

incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma 

das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do 

público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. § 4º Nos cinco 

dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que 

sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos 

os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em 

recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. § 5º Se, no 

segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-

se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. § 6º Na hipótese de que trata 
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expedição, pelo competente Oficial de Registro de Imóveis, da intimação do 

fiduciante, no prazo de quinze dias, a satisfazer a prestação vencida e as que se 

vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades, os 

demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação (art. 26, §§1º, 2º e 3º, da Lei nº 9.514/1997). 

 

Constituída a propriedade fiduciária da coisa imóvel mediante registro do 

contrato, que lhe serve de título, junto ao competente Oficial de Registro de 

Imóveis (art. 23, cabeça, da Lei n.º 9.514/1997), ocorre o desdobramento da 

posse, tornando-se o devedor ou o fiduciante possuidor direto da coisa e o credor 

fiduciário possuidor indireto (art. 23, parágrafo único, da Lei n.º 9.514/1997).  

 

Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o 

fiduciante, “consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel 

em nome do fiduciário” (art. 26, cabeça, da Lei n.º 9.514/1997), de maneira a 

permitir, uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, que este, no 

prazo de trinta dias, contados da data de registro da consolidação da propriedade 

em nome do fiduciário, promova público leilão para a alienação do imóvel; bem 

como promova a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação no prazo de sessenta dias (art. 30 da Lei n.º 

9.514/1997). 226 

                                                                                                                                               
o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao 

devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. § 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá 

ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por 

escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da 

consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula 

contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. (redação dada pelo art. 57 

da Lei nº 10.931/2004). § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições 

condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse 

tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser 

imitido na posse.” (redação dada pelo art. 57 da Lei nº 10.931/2004). 

226 Igual direito é assegurado ao cessionário do fiduciário, ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel 

por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 da Lei nº 9.514/1997. 



 

 

142 

  

 

 

Alienado fiduciariamente o bem imóvel em garantia de cumprimento de 

contrato, não purgada a mora pelo devedor após regularmente intimado, 

extingue-se a propriedade resolúvel, consolidando-se a propriedade em nome do 

fiduciário, primeira etapa do sistema de solução extrajudicial do inadimplemento, 

contido na Lei n.º 9.514/1997. 

 

Quanto à consolidação da propriedade em nome do fiduciário, em razão 

do inadimplemento da obrigação, explica Melhim Namem Chalhub: 

 

“..., sendo a propriedade fiduciária uma propriedade resolúvel, se o 

fiduciante deixar de pagar a dívida, no todo ou em parte, a 

consequência natural é a consolidação da propriedade no fiduciário, 

tal como defluir dos princípios consagrados nos arts. 1.359 e 1.360 do 

Código Civil, cujas regras manda a Lei 9.514/97 sejam aplicadas à 

propriedade fiduciária por ela regulada (art. 33). (...). Efetivamente, o 

ingresso da propriedade plena no patrimônio do credor é consequência 

natural do não-implemento da condição resolutiva, pois, (1º) enquanto 

pendente a condição, o titular da propriedade resolúvel reúne as 

faculdades jurídicas que constituem o conteúdo da propriedade plena, 

com as restrições próprias da resolubilidade, (2º) se implementada a 

condição, retorna a propriedade ao alienante, ou (3º), se não 

implementada a condição, consolida-se a propriedade plena no 

adquirente. É verdade que, enquanto estiver pendente a condição, a 

propriedade fiduciária, além das limitações características da 

propriedade resolúvel, tem um delineamento peculiar, qual seja, o de 

que impõe ao seu titular o ônus de colocar à venda o bem na hipótese 

de mora ou inadimplemento do devedor-alienante. Trata-se, 

evidentemente, de construção peculiar para a propriedade resolúvel 

decorrente do contrato de alienação fiduciária, em atenção à 

finalidade de garantia a que é destinada, mas tal peculiaridade não 

retira a resolubilidade da propriedade fiduciária, não só pela 

identidade entre seus traços característicos e os da propriedade 
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resolúvel, como, a fortiori, porque é a própria lei que a define como 

tal, enquadrando-a de maneira explícita na espécie de propriedade 

resolúvel e esta, afinal, está excluída da vedação do art. 1.428 do 

Código Civil”.227 

 

  No sentido da legalidade e constitucionalidade do leilão extrajudicial, 

previsto na Lei de Alienação Fiduciária, já se decidiu que: 

 

“Alienação fiduciária de bem imóvel - Liminar objetivando a suspensão dos 

atos executivos - Indeferimento - Negativa de cobertura de seguro sob a 

alegação de doença preexistente - matéria controvertida - Não há 

inconstitucionalidade no procedimento da Lei n° 9.514/97 - Recurso 

improvido.”228 

 

“Ementa: ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. 

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9514/97. INADIMPLÊNCIA QUE 

IMPLICA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

FIDUCIÁRIO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. ... 2. Não se verifica 

inconstitucionalidade na Lei 9514 /97, uma vez que “o devedor fiduciante 

não fica impedido de levar a questão ao conhecimento do Judiciário, ainda 

que já concretizada a consolidação da propriedade em mãos do credor 

fiduciário, caso em que eventual procedência do alegado resolver-se-ia em 

perdas e danos. Entretanto, de outra parte, ao realizar o contrato de 

financiamento imobiliário com garantia por alienação fiduciária do imóvel, 

o fiduciante assume o risco de, se inadimplente, possibilitar o direito de 

consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor/fiduciário 

Caixa Econômica Federal, pois tal imóvel, na realização do contrato, é 

gravado com direito real, razão pela qual está perfeitamente ciente das 

conseqüências que o inadimplemento pode acarretar” (TRF3, AI 460239, 

rel. Juiz Convocado Alessando Diaferia, Primeira Turma, pub. E-DJF3 

20.04.12). 3. No caso, o autor reconhece que se tornou inadimplente em razão 

                                                 
227 Melhim Namem Chalhub, Negócio fiduciário, 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 284-286. 

228 TJSP Agravo de Instrumento   0557090-60.2010.8.26.0000   Relator(a): Eduardo Sá Pinto Sandeville, 

28ª Câmara da Seção de Direito Privado Data do julgamento: 09/08/2011 Data de registro: 17/08/2011  
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da perda de seu vínculo com a Aeronáutica. Tal inadimplência justifica a 

consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 4. Apelação não 

provida.”229 

 

“PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC . DECISÃO 

TERMINATIVA. LEI 9514 /97. CONTRATO DE MÚTUO. ... III - O contrato 

de mútuo firmado entre o autor e a instituição financeira previu como garantia 

do financiamento o lote de terreno situado no município de Itanhaém, litoral de 

São Paulo, totalmente descrito e caracterizado na matrícula nº 102.595 do 

Oficial de Registro de Imóveis de Itanhaém/SP. IV - A garantia foi 

estabelecida com base nas disposições da Lei nº 9.514/97 (Alienação 

Fiduciária de Bem Imóvel), cuja inconstitucionalidade e ilegalidade nunca 

foram declaradas pelas Cortes competentes para tal. Aliás, esta Egrégia 

Corte Regional, em diversos julgados, enfrentou as alegações de 

inconstitucionalidade e ilegalidade e, à unanimidade, se pronunciou pela 

inocorrência de ambas. V - Aliás, cabe considerar que o devedor procedeu ao 

pagamento de apenas 10 (dez) parcelas de um financiamento com prazo de 300 

(trezentos) meses, o que lhe retira toda e qualquer possibilidade de alegar que a 

instituição financeira capitalizou juros, já que os valores permaneceram 

praticamente inalterados. VI - Agravo improvido.”230 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Nos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade, 

intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante 

a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, 

nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/97. 

                                                 
229  TRF 5 – processo 00126764720114058300, AC541521/PE, Desembargador Federal Cesar Carvalho 

(Convocado), Segunda Turma, julgamento: 20/05/2014, publicação: DJE 22/05/2014 - Página 279. 

230 TRF 3 – Agravo legal em apelação cível 0000592-60.2011.4.03.6104/SP – Relatora Desembargador 

Federal Cecília Melo – 2ª Turma – julgamento em 17/09/2013, acordão publicado em 27/09/2013. 
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...”231 

 

“Embargos de declaração. Omissão e contradição. Mesmo inexistindo os 

apontados vícios, considerando-se que o escopo destes embargos é a 

acessibilidade aos Tribunais Superiores, examina-se matéria não suscitada 

anteriormente, para que não se alegue prejuízo aos embargantes.” “Não se 

entrevê inconstitucionalidade no procedimento extrajudicial dos artigos 26 

a 30 da Lei n° 9.514/97 na alienação fiduciária de imóveis. Outrossim, lícita 

a concessão liminar de desocupação do imóvel, desde de que comprovada a 

consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Embargos de 

declaração acolhidos.”232 

 

“COMPRA E VENDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – 

DEVEDORES INADIMPLENTES E QUE NÃO PURGARAM A MORA – 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA 

LEI 9.514/97 – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO”233  

 

“Alienação Fiduciária – Reintegração de posse – Sistema Financeiro Imobiliário 

– Inconstitucionalidade da Lei 9.514/97 – Afronta ao princípio do contraditório 

e da ampla defesa – Inocorrência – Não se vislumbra qualquer indício de 

inconstitucionalidade na Lei 9.514/97, regulando o sistema imobiliário, 

facultando-se à parte a exposição dos motivos da controvérsia sob todas as 

formas admitidas em direito, em estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.234 

 

“Alienação fiduciária de imóvel. Lei nº 9.514/97. Ação de reintegração de 

posse. Consolidação da propriedade. Inteligência dos artigos 26 e 30 – 

Inconstitucionalidade – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – A 

previsão de extrajudicial e consolidação da propriedade fiduciária por ato do 

                                                 
231 STJ - AgRg no AREsp 543.904/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014. 

232 TJSP Embargos de Declaração 0108401-26.2005.8.26.0000,  Relator(a): Pereira Calças, 29ª Câmara 

do D.QUINTO Grupo (Ext. 2° TAC) Data do julgamento: 07/06/2006 Data de registro: 09/06/2006. 

233 TJSP, Apelação Cível nº 400.962.4/0, julgamento em 09 de novembro de 2005 – Rel. Des Oldemar 

Azevedo. 

234  2º TAC/SP, AI 808.389-0/2, Rel. Des. Américo Angélico; j. 16.09.03. 
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legislador imobiliário não afronta a Constituição Federal, já que o acesso ao 

Judiciário, a ampla defesa e o contraditório continuam assegurados ao devedor 

que se sentir prejudicado”.235 

 

  Verifica-se que o leilão extrajudicial somente será realizado agora, após 

a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, situação esta 

indubitavelmente condicionada à pré-existência de mora não purgada pelo 

devedor fiduciante no prazo assinalado (conforme se infere dos documentos 

anexos). 

 

  Cumpre repisar que as garantias do contraditório e da ampla defesa (CF, 

art. 5º, LV) permanecem invioladas, uma vez que ao mutuário inadimplente 

está assegurado o direito de impugnar qualquer ato eivado de nulidade ou 

ilegalidade pelos meios processuais adequados e eficazes.  

 

  É evidente, portanto, que o objetivo do legislador, em situações como 

essas, é o de impor um efetivo equilíbrio entre a atuação do Agente Financeiro 

(agindo, nesta hipótese, em busca de uma precisa finalidade, qual seja, a 

obtenção de recursos para moradia) e a atuação (a liberdade) do indivíduo (aqui, 

o mutuário), que deve cumprir as obrigações nos termos como convencionadas. 

Somente com a obtenção deste efetivo equilíbrio é que a função social da 

propriedade será plenamente atingida. 

 

  Assim sendo, não existindo contrariedade às previsões contidas nos arts. 

26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 (a respeito do procedimento extrajudicial a ser 

adotado para a recuperação das dívidas vinculadas aos financiamentos 

imobiliários, com nenhum outro texto de lei federal ou mesmo com o Texto 

Constitucional), reitera-se o quanto já alegado acima, no sentido de ser de rigor 

                                                 
235  2º TAC/SP, AI 880.879-0/2, Rel. Des. Pereira Calças, j. 27.01.2005. 
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o reconhecimento de sua harmonia com o sistema jurídico pátrio e, portanto, a 

declaração de improcedência da presente ação. 

 

  Por meio da alienação fiduciária, a propriedade do imóvel é transferida 

em caráter resolúvel ao credor fiduciário, matéria disciplinada pela Lei Federal 

n.º 9.514/1997, e não dado como garantia hipotecária. Vale dizer, conquanto 

seja constituída como forma de garantia, a propriedade fiduciária distingue-se 

dos demais direitos reais de garantia, tal como a hipoteca, porque, nesta, o 

direito incide sobre coisa alheia; ao passo que, na propriedade fiduciária, o 

direito real recai sobre coisa própria. 

 

  Por isso, ineptas as alegações retóricas de “privação da propriedade”, 

haja vista que o mutuário não detém a propriedade do imóvel alienado, mas, tão 

somente, uma das facetas da propriedade, a posse direta.  

 

  A esse respeito, oportunas as considerações de Melhim Namem Chalhub: 

 

“(...) a propriedade fiduciária não se confunde com a hipoteca, 

fundamentalmente, porque esta é ônus real que incide sobre coisa 

alheia, enquanto a propriedade fiduciária é direito próprio do credor, 

um direito real sobre coisa própria. Assim, com o registro do contrato 

de alienação fiduciária, o credor torna-se titular do domínio resolúvel 

sobre coisa objeto da garantia, permanecendo sob seu domínio até que 

o devedor pague a dívida. Tal distinção implica importantes 

consequências, sendo a mais relevante delas a segregação patrimonial 

do bem objeto da propriedade fiduciária”.236 

 

 

  O Código Civil (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ao disciplinar a 

propriedade fiduciária237 nos arts. 1.361 a 1.368, igualmente prevê a alienação 

extrajudicial da coisa no caso de dívida vencida e não paga (art. 1.364). 

 

                                                 
236 Melhim Namem Chalhub, Negócio fiduciário, 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 250-251. 

237 “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, 

com escopo de garantia, transfere ao credor.” 
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  Destaca-se, ainda, que diante da possibilidade do devedor em ingressar em 

juízo quando se sentir prejudicado, não há que falar em violação às garantias 

constitucionais, pois tal fato somente ocorreria caso o Poder Judiciário fosse 

cerceado do monopólio da última palavra, conforme o ensinamento de Canotilho: 

“O “monopólio da última palavra” ou “monopólio dos tribunais” significa, em 

termos gerais, o direito de qualquer indivíduo a uma garantia de justiça, igual, 

efectiva e assegurada através de “processo justo” para defesa das suas posições 

jurídico-subjectivas. Esta garantia de justiça tanto pode ser reclamada em casos 

de lesão ou violação de direitos e interesses dos particulares por medidas e 

decisões de outros poderes e autoridades públicas (monopólio da última palavra 

contra actos do Estado) como em casos de litígios entre particulares e, por isso, 

carecidos de uma decisão definitiva e imparcial juridicamente vinculativa 

(monopólio da última palavra em litígios jurídico-privados). Alguns autores 

aludem aqui a reserva relativa de jurisdição.”238-239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, 2ª edição –  Coimbra : 

Almedina, 1998, p. 584. 

239 Precisas, a respeito, as lições de Eduardo Arruda Alvim para quem “Princípio da ubiqüidade e da 

indeclinabilidade. Já se referiu que, no sistema jurídico positivo brasileiro, a jurisdição alcança a tudo e a 

todos, por força da regra insculpida no art. 5.º, XXXV, da CF. Como conseqüência desse postulado 

fundamental, decorre do próprio art. 5.º, XXXV, a indeclinabilidade da prestação jurisdicional, pois de 

nada adiantaria garantir a todos o acesso ao Judiciário se o juiz, diante do caso concreto, pudesse, por 

qualquer razão, eximir-se de decidir. A extensão dessa regra compreende, também, a “ameaça de lesão”. 

Assim, há dever de prestação da tutela jurisdicional e não simples faculdade.” (Direito Processual Civil 

..., pp. 50/51.  
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3. Outros meios “não judiciais” de resolução de conflitos. 

 

  (a) O procedimento de consignação extrajudicial. 
 
 

  Os §§ 1º a 4º do artigo 890, do Código de Processo Civil de 1973240, 

incluídos pela Lei 8.951/1994, estabelecem que nos casos de obrigação 

pecuniária “o devedor ou terceiro” pode realizar o “depósito da quantia devida, 

em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do 

pagamento, em conta com correção monetária, cientificando-se o credor por 

carta com aviso de recepção, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a 

manifestação de recusa.”. 

 

  Trata-se de forma de pagamento para extinção da obrigação em dinheiro, 

sem a necessidade de intervenção judicial. É um “procedimento extrajudicial 

para o depósito em consignação. ... É faculdade conferir ao devedor, como forma 

alternativa de composição e conflitos. Caso não tenha se utilizado do 

procedimento extrajudicial do depósito, poderá desde logo recorrer à via 

judicial.”241 

 

  O Código Civil, em seu artigo 334, dispõe que “Art. 334. Considera-se 

pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento 

                                                 
240 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a mesma previsão consta do artigo 539: “Art. 

539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a 

consignação da quantia ou da coisa devida. § 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser 

depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, 

cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a 

manifestação de recusa. § 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem 

a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor 

a quantia depositada. § 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, 

poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do 

depósito e da recusa. § 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo 

levantá-lo o depositante.” 

241 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante, atualizado até 3 de setembro de 2004, 8 ª ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo : Editora 

Revista dos Tribunais, 2004 - Itens 9 e 10, dos comentários ao artigo 890, p. 1213. 
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bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.”242. A consignação pode ser 

feita nas hipóteses do artigo 335, do Código Civil, existindo mora por parte do 

credor (incisos I e II) ou por razões objetivas que impeçam a realização do 

pagamento ou a obtenção da quitação (incisos III a V), assim como nos casos 

previstos em normas especiais. Todavia, a modalidade do procedimento de 

consignação extrajudicial só tem cabimento para os casos em que a lei especial 

não disponha de forma diversa (ex.: CTN243-244, art. 164 e Lei 8.245/1991, art. 

67)245. 

 

  O procedimento de consignação extrajudicial (mantido no novo Código 

                                                 
242 Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim pontuam que esse dispositivo do Código 

Civil “é mais amplo, aludindo à “coisa devida”, e, de fato, nada impede que sejam depositados em 

empresa de banco títulos, metais, joias e pedras preciosas – inclusive com a cautela do art. 666, § 2º, do 

CPC” (Comentários ao código de processo civil. 1ª edição – Rio de Janeiro : GZ Ed., 2012, p. 1350). 

243 A respeito o Prof. Roque Antônio Carrazza escreveu que as inovações trazidas pelos §§ 1º a 4º do 

artigo 890, do atual Código de Processo Civil não se aplicam ao crédito da Fazenda Pública, diante da 

rigidez normativa que cercam o crédito tributário (A impossibilidade de depósito extrajudicial envolvendo 

o crédito da Fazenda Pública”, publicado em Justitia, São Paulo, 57 (172), out./dez., 1995, p. 55/57.).   

244 Geraldo Ataliba escreveu que a cobrança de dívidas contra pessoas políticas ou a elas equiparadas não 

pode ser feita do mesmo modo que a cobrança de dívidas dos particulares: “O processo de execução é 

diferente em atenção à qualidade de titulares de interesses indisponíveis, que possuem as pessoas 

públicas, bem como em razão do regime especial de seus bens, garantia dos créditos de toda e qualquer 

pessoa. Se o patrimônio, como um todo, ou determinado bem, em especial — no caso de contrato entre 

pessoas privadas — é a garantia de seus débitos, já o mesmo não se dá no que respeita às pessoas 

públicas. Estas têm no seu patrimônio instrumento de promoção de suas funções públicas e tarefas 

administrativas. Por isso os bens públicos não podem ser havidos como garantia de seus débitos” 

(Geraldo Ataliba, “Empréstimos Públicos e seu Regime jurídico”, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

1973, pp. 234 e 235.). 

245 Há que se anotar, todavia, que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela validade do “depósito 

extrajudicial dos aluguéis”: 

 

“LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CREDOR. NOTIFICAÇÃO. 

PESSOAL. 

I- O depósito extrajudicial dos aluguéis tem o efeito de desonerar o locatário da obrigação. 

II - É necessário que o locatário comprove o efetivo conhecimento do depósito pelo locador, o 

que se perfaz com a notificação pessoal deste. Interpretação sistemática do §1º do art. 890 com o 

art. 223, parágrafo único do CPC. 

Recurso especial desprovido.” 

(REsp 618.295/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

06/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 514) 
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de Processo Civil – Lei 13.105/2015 – art. 539), poderá ser impugnado246 pelo 

credor quando, então, terá o devedor a possibilidade de propor a ação judicial de 

consignação em pagamento. 

 

 

 (b) A via administrativa para realização de inventário, partilha, 

 separação consensual e divórcio consensual 
 

 

  A Lei n. 11.441, de 4 de janeiro de 2007, modificou os artigos 982, 983, 

1.031 e o acrescentou o artigo 1.124-A, ao Código de Processo Civil de 1973, 

com a finalidade de possibilitar “a realização de inventário, partilha, separação 

consensual e divórcio consensual por via administrativa.”. Posteriormente, a Lei 

n. 11.965, de 3 de julho de 1969, alterou o parágrafo único para § 1º e acresceu o 

§2º, ao artigo 982 e o § 2º, ao artigo 1.124-A, do Código de Processo Civil de 

1973247-248-249. 

                                                 
 

246 Como bem pontua Theotonio Negrão, ao fazer a sua impugnação “Em homenagem ao princípio da 

boa-fé, deve expor ao depositante as suas razões, ainda que suscintamente, porém de maneira que este 

possa examinar se procedem ou não. Se entender que o depósito não é integral, deverá especificar a 

importância faltante.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor. 39ª ed., atualizada até 15 de janeiro de 2007 – São Paulo : Saraiva, 2007, 

comentários ao Art. 890: 11, p. 973). 

247 “Art. 982.  Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos 

forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual 

constituirá título hábil para o registro imobiliário. § 1º  O tabelião somente lavrará a escritura pública se 

todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas 

ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Renumerado do 

parágrafo único com nova redação, pela Lei nº 11.965, de 2009) § 2º  A escritura e demais atos notariais 

serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei nº 11.965, de 

2009)” 

“Art. 983.  O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da 

abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais 

prazos, de ofício ou a requerimento de parte.”. 

“Art. 1.031.  A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos do art. 2.015 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, será homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts. 1.032 a 

1.035 desta Lei.”. 

“Art. 1.124-A.  A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou 

incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por 

escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à 

pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à 

manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. § 1º  A escritura não depende de homologação 
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A Resolução CNJ nº 35, de 24 de abril de 2007, foi editada para 

“disciplinar a aplicação da Lei nº 11.441/07 pelos serviços notariais e de 

registro.”250. 

 

Destaca-se, nessa mesma linha e princípio, a Lei n. 12.133, de 17 de 

dezembro de 2009, que alterou a redação do artigo 1.526 do Código Civil (Lei n. 

10.406/2002), que estabelece que a habilitação para o casamento deve ser feita 

“pessoalmente perante o oficial do Registro Civil” e somente será submetida ao 

juiz se houver “impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro.”. 

 

                                                                                                                                               
judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de imóveis. § 2º O tabelião somente lavrará 

a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles 

ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei 

nº 11.965, de 2009) § 3º  A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem 

pobres sob as penas da lei.” 

248 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), as mesmas previsões constam dos artigos 610: 

“Art. 610.  Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1º  Se 

todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a 

qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de 

importância depositada em instituições financeiras. § 2º  O tabelião somente lavrará a escritura pública 

se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja 

qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”; 611: “Art. 611.  O processo de inventário e de 

partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 

12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de 

parte.”; 657, caput: “Art. 657.  A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo 

nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por 

dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4o do art. 966.”; e, 

733: “Art. 733.  O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união 

estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser 

realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731. § 1º A 

escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, 

bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. § 2º O tabelião 

somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor 

público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”. 

249 Francisco José Cahali, a respeito da alteração legislativa, escreveu que “Ingressa nosso ordenamento 

no rol daqueles países [Ex vi de Portugal (art. 1.773 do Código Civil (LGL\2002\400)), alguns países da 

Comunidade Européia onde é crescente a prática de desjudicialização dos atos em direito de família. Na 

França e Bélgica é permitida a partilha extrajudicial. E também no Japão, conforme demonstra a decisão 

do STJ no AgRg na SE 456-JP (20005/0006914-6), DJ 05.02.2007] que já previam a dissolução do 

vínculo conjugal e partilha através de expediente extrajudicial.” (in Inventário, partilha, separação e 

divórcio consular: análise primeira de sua viabilidade à luz da lei 11.441/2007, publicado na Revista dos 

Tribunais, vol. 865/2007, p. 11, Nov / 2007. 

250 Posteriormente alterada pelas Resoluções CNJ ns. 120/2010 e 179/2013. 
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Verifica-se, também aqui, nessas regras a busca por formas mais ágeis e 

menos onerosas de realização de atos que podem ser feitos administrativamente, 

sem, em momento algum, negar a possibilidade de submeter a questão ao Poder 

Judiciário. Trata-se, mais uma vez, de uma faculdade prevista pelo legislador251. 

 

 

 

 (c) O procedimento administrativo extrajudicial para a 

 usucapião de bens imóveis. 
 

 

A cabeça do artigo 60 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009 – “Lei do 

Programa Minha Casa, Minha Vida.” prevê que “Art. 60.  Sem prejuízo dos 

direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do título de 

legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu registro, poderá requerer ao 

oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro de 

propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 

da Constituição Federal.”252.  

 

Agora, no novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), em seu 

artigo 1.071, foi acrescido o artigo 216-A à Lei de Registro Públicos (Lei 

6.015/1973), para permitir “o pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de 

imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a 

requerimento do interessado, representado por advogado.” (cf. cabeça do novel 

artigo 216-A). 

 

                                                 
251 O artigo 2º da citada Resolução CNJ n. 35/2007, assim está redigido: “Art. 2° É facultada aos 

interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a 

suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial.” 

252 O artigo 47, inciso IV, dessa Lei 11.977/2009, define “legitimação de posse” como sendo “ato do 

poder público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação 

urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse;”; e, o artigo 59, caput, 

anuncia que “A legitimação de posse devidamente registrada constitui direito em favor do detentor da 

posse direta para fins de moradia.” 
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Temos então, nessas disposições, a figura do reconhecimento extrajudicial 

da usucapião253. Trata-se de mais um instituto que se insere no apontado 

fenômeno da extrajudicialização de atos antes confiados exclusivamente ao 

Poder Judiciário, sempre como faculdade e não dever. E, em havendo 

impugnação ao justo título em que se pretende o reconhecimento da usucapião, a 

questão será submetida ao Poder Judiciário254.    

 

  Nesse mesmo espírito de descentralização de atos perante o Poder 

Judiciário, destaca-se a possibilidade de retificação de matrículas de imóveis, 

diretamente na serventia de registro dos mesmos, por meio de procedimento 

administrativo, conforme a nova redação do artigo 213 da Lei de Registro 

Públicos (Lei 6.015/1973), conferida pelo artigo 59 da Lei n. 10.931, de 2 de 

agosto de 2004. E, a Lei n. 11.481, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre a 

demarcação extrajudicial de terrenos públicos para regularização fundiária de 

interesse social, mediante a inclusão dos artigos 18-A a 18-F, ao texto do 

Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946 (que dispõe sobre os bens 

imóveis da União).  

 

 

 

 

 

                                                 
253 Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa, a usucapião “é o instrumento originário mais eficaz para 

atribuir moradia ou dinamizar a utilização da terra” (Direito Civil, Direitos Reais, 3ª Ed., São Paulo: 

Atlas, 2003, p. 199.). Para Caio Mário da Silva Pereira, trata-se da “aquisição da propriedade ou outro 

direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei” 

(Instituições de Direito Civil, Vol. IV, 9ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 128.”. A definição da 

usucapião dada pelo Digesto era a seguinte: “Usucapio est adiectio dominii per continuationem 

possessionis temporis lege definiti” (Livro 41, Título III, fr. 3). 

254 O § 10, do novel artigo 216-A, da Lei de Registros Públicos, assim está redigido: “§ 10.  Em caso de 

impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos 

titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo 

e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o 

oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, 

cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.” 
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  (d) A “alienação por iniciativa particular” do bem penhorado. 
 

 

Na execução, tal como foi antes a preferência já vinha sendo dada à 

adjudicação do bem penhorado, como forma de realizar a satisfação do direito do 

credor (art. 647, do Código de Processo Civil de 1973)255. De acordo com o 

artigo 685-A, do Código de Processo Civil de 1973, caso o exequente ofereça 

“preço não inferior ao da avaliação” poderá, então, “requerer lhe sejam 

adjudicados os bens penhorados.”256-257-258.  

 

Todavia, não realizada a adjudicação, a preferência do legislador foi pelo 

procedimento de “alienação por iniciativa particular”. Como destacamos no 

capítulo 1, a Lei n. 11.382/2006, trouxe sensíveis alterações para os atos 

executivos previstos no Código de Processo Civil de 1973. Dentre essas 

mudanças, merece destaque a retomada da possibilidade de “alienação por 

iniciativa particular” dos bens penhorados (art. 685-C, do Código de Processo 

                                                 
255 “Art. 647. A expropriação consiste: I - na adjudicação em favor do exequente ou das pessoas 

indicadas no § 2º do art. 685-A desta Lei; II - na alienação por iniciativa particular; III - na alienação 

em hasta pública; IV - no usufruto de bem móvel ou imóvel.”.  

No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo é o 825 que assim dispõe: “Art. 825.  A 

expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III - apropriação de frutos e rendimentos de 

empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.” 

256 No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o artigo correspondente é o 876: “Art. 876.  É 

lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados 

os bens penhorados.” 

257 Araken de Assis critica essa posição do legislador quanto à “ordem de expropriação” dizendo que “O 

legislador da reforma revela, nessa concepção, o profundo desapreço que nutre pela satisfação em natura 

do credor de prestações pecuniárias. Deu-se por vencido pelas dificuldades práticas da conversão do bem 

penhorado em dinheiro. E, de fato, é certo, rigorosamente certo que, mediante a adjudicação, em geral o 

exequente perde o que se convencionou designar de “tutela específica” do seu direito. O recebimento de 

dinheiro proveniente da adjudicação é ocasional. O resgate do bem, na forma do art. 685-A, § 2.°, e a 

adjudicação por algum credor dotado de prelação inferior, eventualmente, satisfazem em natura. Fora daí, 

porém, em lugar do objeto da prestação (dinheiro), o exequente há de se contentar com o próprio bem 

penhorado.” (Manual da execução ..., p. 793). 

258 Alexandre Freitas Câmara lembra que “É importante, ainda, observar que com a redação dada ao art. 

685-A do CPC, desaparece qualquer dúvida acerca da possibilidade de adjudicação de bens móveis, o que 

era – antes da reforma – objeto de profunda divergência doutrinária.” (O novo regime da alienação de 

bens do executado, Revista de Processo, vol. 148/2007, p. 233 – 240, Jun./2007). 
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Civil de 1973, mantida na Lei 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil)259-

260-261, em seu artigo 879, I. 

 

Aqui, conquanto se trate de etapa dentro de um processo judicial, não se 

pode negar o avanço, pois é facultado ao exequente, realizar atos voluntários (o 

de pedir a adjudicação do bem penhorado ou a de proceder com a alienação 

particular do bem penhorado), como forma de abreviar o processo de 

execução262. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
259 Araken de Assis diz “O art. 685-C revive a alienação por iniciativa particular, que constava do art. 973 

do CPC de 1939, e não empolgava seus contemporâneos. (...) Na verdade, com ou sem a mediação do 

corretor, de resto facultativa, a modalidade de alienação coativa consagrada no art. 685-A resume-se à 

localização, a instâncias do exequente, de algum interessado na aquisição do bem, coadjuvado por 

condições mais flexíveis, comparativamente ao disposto no art. 690, caput, e a dispensa à publicação dos 

editais. Ora, a alienação por proposta escrita, sem embargo da tentativa de alienar em hasta pública (art. 

690, § 1.°), também reformulada, já resolve satisfatoriamente os entraves impostos no direito anterior à 

Lei 11.382/2006 para semelhante empreendimento.” (Manual da execução ..., pp. 729-730). 

260 Mais adiante, todavia, o mesmo doutrinador consigna que “Duas vantagens teóricas apresenta a 

alienação por iniciativa particular perante a alienação em hasta pública: em primeiro lugar, a 

cooptação do adquirente; ademais, a dispensa da publicação de editais (art. 686, caput). Assim, o juiz não 

deverá transmudar a simplificação, exigindo o roteiro completo da hasta pública (art. 647, III). A título de 

publicidade, quando muito, o juiz poderá autorizar a extraordinária (art. 687, § 2.°), eventualmente por 

conta e risco do corretor. É preciso cautela, neste particular, porque o executado responderá, no final, por 

quaisquer despesas. Conforme a modalidade de publicidade admitida – por exemplo, a inserção de 

anúncios na mídia eletrônica –, o custo sobrepujará a publicação em jornal (art. 687, caput).”. 

261 No âmbito da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal – CJF, editou a Resolução nº 160, de 8 de 

novembro de 2011, para regulamentar “o procedimento de alienação por iniciativa particular, previsto no 

art. 685-C do CPC, inserido pela Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006.”, que em seu artigo 4º, 

cabeça,  estipulou que “Art. 4º No requerimento de alienação por iniciativa particular, o exequente 

esclarecerá se ultimará pessoalmente o procedimento ou se o fará por intermédio de corretor 

credenciado na seção ou subseção judiciária, na forma disciplinada no artigo anterior.” 

262 Cabe aqui a lembrança de que o objeto da execução por quantia certa é a satisfação do crédito 

executado, por isso mesmo o artigo 651 do Código de Processo Civil vigente prevê que: “Art. 651.  Antes 

de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios.”. Igual 

previsão está contemplada no artigo 826 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).   
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 (e) O protesto do título executivo extrajudicial, em cartório, 

 inclusive da “certidão de dívida ativa”. 
 

 

A regra geral é de que não há necessidade de realizar protesto prévio para 

se ter um título executivo extrajudicial263. A Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 

1997, na cabeça de seu artigo 1º, dispõe que “Protesto é o ato formal e solene 

pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada 

em títulos e outros documentos de dívida.”. Ora, se como vimos a “execução 

para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível” (art. 586, do Código de Processo Civil de 1973 e art. 783, do 

novo Código de Processo Civil), então com a realização do protesto os requisitos 

da certeza e da exigibilidade estarão satisfeitos. E, também o requisito da 

liquidez estará preenchido, pois para o protesto o título ou documento da dívida 

deve indicar o valor, ainda que em moeda estrangeira (Lei 9.494/1997, art. 10). 

 

Mais ainda, com o protesto, ostentará o título a fé pública do tabelião264. 

Outra importante qualidade inerente ao protesto cambial é que com a sua 

realização o credor interrompe a prescrição (art. 202, III, do Código Civil)265.  

                                                 
263 Há certos casos em que “criou-se” essa necessidade para permitir o processo de execução. É o caso, 

por exemplo, do efeito do protesto da duplicata não aceita, pois pela redação do art. 15, da Lei 

5.474/1968, com a redação dada pelo já que pela redação dada, pelo Dec.-lei 436/1969, ao o protesto foi 

elevado à condição de pressuposto da ação de execução, ao lado da prova da entrega ou da remessa da 

mercadoria, na venda mercantil, ou da prova da prestação do serviço, se for o caso (cf. Nelson Abrão, 

Duplicata sem aceite. São Paulo: Leud, 1975, p. 65).  

A mesma disciplina consta hoje do novo artigo 15, da Lei 5.474/1968, com a redação dada pela Lei nº 

6.458/1977, que exige o protesto (art. 15, inc. II, a). 

A Lei 12.767/2011, acresceu o § 5º, ao artigo 21, da Lei n. 9.492/1997, para vedar o protesto, por falta de 

pagamento, de letra de câmbio sem aceite: “Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra 

de câmbio contra o sacado não aceitante.” (O Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908, trata da 

letra de câmbio). 

264 O art. 236 da Constituição da República estabelece que “Os serviços notariais e de registro são 

exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.”. Essa previsão constitucional foi 

regulamentada pela Lei n. 8.935/1994, que em seu artigo 3º prevê o seguinte: “Art. 3º Notário, ou 

tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem 

é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.”. 

265 Cláudio Santos, a respeito, anota com precisão que “o protesto testemunha a diligência do credor, no 

sentido de exigir o pagamento da dívida, preservando o tempo previsto em lei para o exercício da ação 
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Todavia, se não se trata, via de regra, de requisito necessário para o 

ajuizamento da execução fundada em título extrajudicial, é certo que a sua 

finalidade, precípua, por parte do credor é a de buscar uma solução extrajudicial 

junto ao devedor, mormente considerando os altos emolumentos e despesas 

pagos para os tabeliães de protesto266. 

 

Recentemente, o artigo 25, da Lei n. 12.767/2012, acresceu ao artigo 1º, 

da Lei n. 9.492/1997, o parágrafo único, com a seguinte previsão “Incluem-se 

entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e 

fundações públicas”, como medida, extrajudicial, de recebimento dos valores 

estabelecidos nas certidões da dívida ativa inscrita267-268.  

 

Não tardou para que se questionasse a constitucionalidade de tal previsão, 

estando pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de 

inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI 

(ADI 5135 – Relator Ministro Luís Roberto Barroso) 269-270-271. 

                                                                                                                                               
de execução da cártula protestada.” (Do protesto de títulos de crédito, Revista dos Tribunais, vol. 

678/1992, p. 14 – 22, abr. 1992.). 

266 Em São Paulo – Capital, desde 01/09/2015, os emolumentos e demais despesas para protesto de títulos 

varia de R$ 16,24 até R$ 1.837,67 (fonte: http://www.protesto.net.br/index.php?act=custas_protesto, 

acesso em 13/09/2015). 

267 Em São Paulo, a Lei Estadual n. 13.160/2008, alterou a Lei 11.331/2002, incluindo expressamente a 

possibilidade de protesto comum ou falimentar “as certidões da dívida ativa inscrita de interesse da 

União, dos Estados e dos Municípios”. 

268 Não podemos deixar de registrar que a cabeça do artigo 204, do Código Tributário Nacional, deixa 

claro que “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o 

efeito de prova pré-constituída.”, o que não acontece com os demais títulos executivos extrajudiciais. 

269 Na referida ação “Alega a requerente a princípio que haveria inconstitucionalidade formal no 

acréscimo do parágrafo único ao art. 1.º da Lei 9.492/1997, por malferimento, tanto do processo 

legislativo previsto nos arts. 59 e 62 da Constituição da República, quanto do princípio da separação dos 

poderes (art. 2.º da CR). A Lei 12.767/2012 decorria de conversão de medida provisória que dispunha 

acerca do setor de energia elétrica, extinção de concessões de serviço público e redução de tarifas a 

consumidor final. Matéria pertinente a protesto extrajudicial seria estranha ao tema central da medida 

provisória. Sustenta que o poder de emendar projetos de lei é limitado e que emendas devem guardar 

afinidade com a proposição original, o que não teria sido observado. No tocante a inconstitucionalidade 

material, aduz que a utilização de protesto pela Fazenda Pública teria como único propósito coagir 

contribuintes a pagamento de débito tributário, como forma de execução indireta, a consubstanciar 
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sanção política, violando o art. 5.º, XXXV, da Constituição da República. Afirma que protesto de 

certidões de dívida ativa (CDAs) poderia inviabilizar a atividade econômica de empresas e violaria os 

arts. 170, III e parágrafo único, e 174 da CR, além de afrontar o princípio da proporcionalidade.” (cf. 

“resumo” feito no parecer do Procurador-Geral da República, apresentado em 26/01/2015). 

O parecer da PGR ostenta a seguinte ementa “CONSTITUCIONAL. ART. 1.º, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DA LEI 9.492/1997, INTRODUZIDO PELA LEI 12.767/2012. INCLUSÃO EXPRESSA DE 

CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DO PODER PÚBLICO ENTRE TÍTULOS DE DÍ- VIDA 

PASSÍVEIS DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO COMPLEXO NORMATIVO. MÉ- RITO. OBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não 

cabe ação declaratória de inconstitucionalidade que não impugne integralmente o complexo normativo 

aplicável, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A declaração de inconstitucionalidade do 

parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, acrescentado pela Lei 12.767, de 27 

de dezembro de 2012, não obstaria a que União, Estados, Distrito Federal e Municípios protestem 

extrajudicialmente suas certidões de dívida ativa, além daquelas oriundas de autarquias e fundações 

públicas, com alicerce no caput do art. 1.º da mesma lei. 2. Não procede alegação de 

inconstitucionalidade formal por falta de pertinência temática entre texto original de medida provisória e 

emendas parlamentares que versem sobre tema cuja iniciativa legislativa não é privativa. Pertinência 

temática é requisito exigível nas hipóteses em que emendas parlamentares digam respeito a projetos de lei 

de iniciativa privativa, que desnaturem o texto originário ou resultem em aumento de despesa. 

Precedentes. 3. Protesto de certidões de dívida ativa (CDAs) consubstancia medida necessária à 

recuperação do crédito público de modo eficaz, conforme recomendações do Tribunal de Contas da União 

e do Conselho Nacional de Justiça. Realiza os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade 

na atuação do poder público e contribui para evitar que se amplie o congestionamento do Poder 

Judiciário. 4. O protesto de CDAs não configura sanção política, à luz da jurisprudência do STF segundo 

a qual sanção política é medida administrativa que inviabilize a atividade econômica, impeça apreciação 

do Poder Judiciário ou possua contornos desproporcionais. 5. Esse protesto não afronta os arts. 5.º, 

XXXV, 170, III e parágrafo único, e 174 da Constituição da República. Não há na Constituição preceito 

que vede protesto extrajudicial pelo poder público. 6. Parecer pelo não conhecimento da ação direta de 

inconstitucionalidade. No mérito, pela improcedência do pedido.” 

270 Milton Carmo de Assis Júnior escreve pesadas críticas à novel legislação no trabalho “As sanções 

políticas como meio coercitivo de pagamento de tributos e o protesto da CDA - Ilegalidade e 

inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 12.767/2012”, publicado na Revista Tributária e de Finanças 

Públicas,  vol. 110/2013, p. 95 – 108, Mai. – Jun./2013. 

271 No Superior Tribunal de Justiça, a segunda Turma decidiu pela legalidade do protesto da CDA, em 

acórdão assim ementado: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. 

INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS E O "II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA 

MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

1. Trata-se de Recurso Especial que discute, à luz do art. 1º da Lei 9.492/1997, a possibilidade de 

protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial (art. 586, VIII, do 

CPC) que aparelha a Execução Fiscal, regida pela Lei 6.830/1980. 

2. Merece destaque a publicação da Lei 12.767/2012, que promoveu a inclusão do parágrafo 

único no art. 1º da Lei 9.492/1997, para expressamente consignar que estão incluídas “entre os 

títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”. 

3. Não bastasse isso, mostra-se imperiosa a superação da orientação jurisprudencial do STJ a 

respeito da questão. 

4. No regime instituído pelo art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto bifronte que 

representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, 
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e, de outro, modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos 

títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e quaisquer "títulos ou documentos de 

dívida". Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do 

protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais. 

5. Nesse sentido, tanto o STJ (RESP 750805/RS) como a Justiça do Trabalho possuem 

precedentes que autorizam o protesto, por exemplo, de decisões judiciais condenatórias, líquidas 

e certas, transitadas em julgado. 

6. Dada a natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à 

Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as 

políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública. 

7. Cabe ao Judiciário, isto sim, examinar o tema controvertido sob espectro jurídico, ou seja, 

quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada mais. A manifestação sobre essa relevante 

matéria, com base na valoração da necessidade e pertinência desse instrumento extrajudicial de 

cobrança de dívida, carece de legitimação, por romper com os princípios da independência dos 

poderes (art. 2º da CF/1988) e da imparcialidade. 

8. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) já instituiu 

mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito passivo não participou da 

constituição do crédito. 

9. A Lei das Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, e 

não autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda, em caráter permanente, a instituição, 

ou utilização, de mecanismos de cobrança extrajudicial. 

10. A defesa da tese de impossibilidade do protesto seria razoável apenas se versasse sobre o 

“Auto de Lançamento”, esse sim procedimento unilateral dotado de eficácia para imputar débito 

ao sujeito passivo. 

11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da Certidão que poderá 

ser levada a protesto, decorre ou do exaurimento da instância administrativa (onde foi possível 

impugnar o lançamento e interpor recursos administrativos) ou de documento de confissão de 

dívida, apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, Termo de Confissão para adesão ao 

parcelamento, etc.). 

12. O sujeito passivo, portanto, não pode alegar que houve “surpresa” ou “abuso de poder” na 

extração da CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na apuração do débito. Note-se, 

aliás, que o preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) 

corresponde integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio. 

13. A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do 

devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, 

mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto. 

14. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social. De 

acordo com o “II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e 

efetivo”, definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação 

jurisdicional a “revisão da legislação referente à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, 

com vistas à racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo”. 

15. Nesse sentido, o CNJ considerou que estão conformes com o princípio da legalidade normas 

expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Goiás que, 

respectivamente, orientam seus órgãos a providenciar e admitir o protesto de CDA e de 

sentenças condenatórias transitadas em julgado, relacionadas às obrigações alimentares. 

16. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a 

tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A 

todo instante vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, 

com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função 

social) e, por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - 
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Entrementes, até que se decida pela constitucionalidade ou não da 

possibilidade de protesto da certidão de dívida ativa, a Advocacia-Geral da União 

apresentou os seguintes dados de 2011 e 2012, das certidões de dívida ativa 

(CDA) das autarquias e fundações públicas federais levadas a protesto 

extrajudicial272-273: 

 

2011: 

=> 3.616 CDAs enviadas para protesto;  

=> 2.442 CDAs protestadas; 

=> 1.071 foram pagas, atingindo-se um percentual superior a 29% de 

recuperação referente ao total de títulos enviados para protesto;  

=> Em valores, R$ 9.513.986,39 foram enviados para protesto, R$ 

5.929.790,88 foram efetivamente protestados, e R$ 3.195.734,30 foram 

pagos, atingindo-se um percentual superior a 33% sobre o total enviado 

para protesto;  

 

 

2012: 

=> 7.170 CDAs enviadas para protesto;  

=> 5.026 CDAs protestadas; 

=> 2.245 foram pagas, atingindo-se um percentual superior a 31% de 

recuperação referente ao total de títulos enviados para protesto;  

                                                                                                                                               
naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos jurídicos e 

extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização 

de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços). 

17. Recurso Especial provido, com superação da jurisprudência do STJ. 

(REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/12/2013, DJe 16/12/2013) 

272 Fonte: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/167799, acesso em 11/09/2015. 

273 Ainda de acordo com informações da Advocacia-Geral da União “Em 2012 dos R$17.938.588,37 que 

foram enviados para protesto R$ 8.408.892,90 foram efetivamente protestados e R$ 9.485.714,92 foram 

pagos, o que representa um percentual superior a 52% sobre o total inicialmente enviado. Ainda segundo 

a PGF, estudo apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre o custo 

unitário por meio tradicional de cobrança dos créditos públicos, ou seja, o processo de execução fiscal, 

foi constatado que um procedimento deste tipo pode levar até 8 anos e 2 meses para ser concluído, ao 

custo de aproximadamente de R$ 4.400,00. Assim, se compararmos estes dados aos 52% de CDA’s 

protestadas com sucesso em apenas um ano e que a ferramenta extrajudicial é apresentada sempre junto 

aos tabelionatos que dispensam o pagamento de despesas por parte da entidade protestante, "revela-se 

acertada a opção pela via extrajudicial, tendo em vista a celeridade e a menor onerosidade para os 

cofres públicos", conclui a unidade AGU responsável pela representação judicial, extrajudicial, a 

consultoria e assessoramento jurídicos de 154 autarquias e fundações públicas federais.” (Fonte: 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/250131, acesso em 11/09/2015 – negritamos) 
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=> Em valores, R$ 17.938.588,37 foram enviados para protesto, R$ 

8.408.892,90 foram efetivamente protestados, e R$ 9.485.714,92 foram 

pagos, atingindo-se um percentual superior a 52% sobre o total enviado 

para protesto; 

 

Essa medida (o protesto do título executivo extrajudicial), e mais 

particularmente do protesto da “certidão de dívida ativa”, trata-se de reconhecido 

passo no caminho da extrajudicialização do processo de execução e, pelos 

números apresentados pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional com grande resultado274. 

 

Ao contribuinte, assim como de resto para todos aqueles que têm um título 

apontado para protesto, restará a propositura de uma demanda judicial para 

sustação/cancelamento do protesto que entenda ser indevido ou o pagamento do 

título. 

 

                                                 
274 A PGFN traçou procedimentos objetivos para o contribuinte a respeito do protesto da CDA Federal, 

disponíveis no endereço eletrônico http://www.pgfn.fazenda.gov.br/divida-ativa-da-uniao/todos-os-

servicos/informacoes-e-servicos-para-pessoa-juridica/protesto-de-certidao-da-divida-ativa-da-

uniao/como-proceder, acesso em 10/11/2015. 

Dentre esses procedimentos, destacamos o seguinte a respeito da “correção de dados”: 

 

3.  Correção de dados 

Quando o cidadão entender que há incorreção no cadastro da dívida protestada, poderá 

protocolizar algum dos serviços disponíveis para a regularização, como segue:  

a) ausência de imputação de pagamento deve ser verificada e regularizada do DARF, junto 

à unidade de atendimento da RFB do domicílio do requerente. Se for o caso, deve ser utilizado o 

serviço de “Redarf”: informações podem ser obtidas na página da RFB na Internet 

(www.receita.fazenda.gov.br). 

b) caso no CPF ou CNPJ do contribuinte conste dívida(s) ativa inscrita(s) que possua(m) 

causa suspensiva de sua exigibilidade ou garantia, porém não esteja(m) averbada(s) essa causa 

suspensiva ou garantia, o contribuinte deverá comparecer unidade de atendimento integrado 

PGFN/RFB  (Receita Federal) do domicílio fiscal do requerente para formalizar o pedido de 

averbação de situação, utilizando o serviço de  “Averbação de Causa Suspensiva de 

Exigibilidade ou Garantia”.  

c) caso tenha fundamentos para pretender retificar ou extinguir os valores cobrados. o 

contribuinte deverá comparecer unidade de atendimento integrado PGFN/RFB (Receita Federal) 

do domicílio fiscal do requerente para formalizar o serviço de “Revisão de Dívida Inscrita”.”  

  

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-servicos-para-pessoa-juridica/protesto-de-certidao-da-divida-ativa-da-uniao/como-proceder
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-servicos-para-pessoa-juridica/protesto-de-certidao-da-divida-ativa-da-uniao/como-proceder
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-servicos-para-pessoa-juridica/protesto-de-certidao-da-divida-ativa-da-uniao/como-proceder
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Não se trata de medida restritiva de direitos, vedada pela jurisprudência275, 

mas sim do exercício de um regular direito como medida para evitar a 

propositura de uma potencialmente desnecessária ação judicial.  

 

Com esse propósito de efetividade do processo executivo, o artigo 185-A, 

do Código Tributário Nacional, acrescido pela Lei Complementar nº 118, de 9 de 

fevereiro de 2005, estabelece que “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.” (cf. cabeça do referido dispositivo 

de lei)276-277. 

                                                 
275 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO 

DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA 

DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE 

TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, 

entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese 

em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou 

em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do 

CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição 

imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem 

utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar 

seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da 

repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” 

(Repercussão geral em ARE. 914.045-MG - Relator Min. Edson Fachin). 

276 Há quem entenda que esse artigo 185-A, do CTN, é inconstitucional “por afrontar o artigo 2º da 

Constituição Federal, retirando, ainda, eficácia do cânone da igualdade que se encontra presente nas 

dobras do devido processo legal que, somente preservando esta característica, pode ser corretamente 

interpretado e aplicado.” (cf. Walter Carlos Cardoso Henrique, Comentários aos artigos 185 e 185A do 

Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, 

disponível em http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-tributario/trabalhos_pareceres/ref.-

comentarios-aos-artigos-185-e-185a-do-codigo-tributario-nacional-na-redacao-dada-pela-lei-

complementar-118-de-9-de-fevereiro-de-2005, acesso em 10/11/2015). 

277 O STJ, recentemente, editou a Súmula 560 com a redação seguinte: “A decretação da 

indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-tributario/trabalhos_pareceres/ref.-comentarios-aos-artigos-185-e-185a-do-codigo-tributario-nacional-na-redacao-dada-pela-lei-complementar-118-de-9-de-fevereiro-de-2005
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-tributario/trabalhos_pareceres/ref.-comentarios-aos-artigos-185-e-185a-do-codigo-tributario-nacional-na-redacao-dada-pela-lei-complementar-118-de-9-de-fevereiro-de-2005
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-tributario/trabalhos_pareceres/ref.-comentarios-aos-artigos-185-e-185a-do-codigo-tributario-nacional-na-redacao-dada-pela-lei-complementar-118-de-9-de-fevereiro-de-2005
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Nesse mesmo propósito e sentido, lembramos a redação da cabeça do 

artigo 517, do NCPC (Lei 13.105/2015), que prevê o protesto do título executivo 

judicial, nos termos seguintes “A decisão judicial transitada em julgado poderá 

ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523.”. 

 

E, ainda, a regra prevista no § 3º, do artigo 782, do NCPC (Lei 

13.105/201), segundo a qual a “requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”. Trata-se, aqui, 

de “técnica de execução indireta, que pode se revelar bastante útil para que o 

executado se sinta pressionado a adimplir a obrigação exequenda ou, pelo menos, 

a garanti-la, afinal provocará dificuldades para a prática de outros atos negociais.  

Além disso, adverte terceiros de que o executado possuí pendência financeiras 

ainda não garantidas.”278. 

 

 Para Jefferson Carús Guedes e Glauco Gumerato Ramos “Na estrutura do 

processo jurisdicional, “execução” significa a realização do direito reconhecido 

no título executivo – judicial ou extrajudicial – por meio, fundamentalmente, de 

atividade sub‑ rogatória desenvolvida pelo Poder Judiciário. Mas como há 

situações em que a dinâmica do direito material permite que a crise de 

adimplemento seja rompida pela atitude do próprio devedor de uma determinada 

obrigação (=dar, fazer e não fazer), a técnica processual evoluiu para possibilitar 

que, ao lado de medidas sub‑ rogatórias, também sejam utilizados meios de 

coerção impostos pelo juiz para fazer vergar a renitência do devedor 

                                                                                                                                               
diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de 

constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do 

executado, ao Denatran ou Detran.”. 

278 Antônio Adonias Aguiar Bastos, comentários ao artigo 782 do NCPC, na obra coletiva Comentários 

ao novo Código de Processo Civil, coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer – Rio de 

Janeiro : Forense, 2015, p. 1109. 
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inadimplente. As multas diárias (=astreintes), por exemplo, são meios de coerção 

capazes de atuar sobre a vontade do devedor para que cumpra a obrigação. E é 

por isso que os meios lícitos de pressão psicológica sobre a vontade do devedor 

renitente devem ser admitidos.”279. 

 

4. A extrajudicialização dos atos executivos perante órgãos fiscalizados 

pelo Poder Judiciário. 

 

 

Os meios alternativos acima apontados, muitos deles previstos em 

legislação não codificada, têm se mostrado bastante eficazes. É por isso mesmo, 

e segundo esses mesmos princípios, que propomos aqui a extrajudicialização dos 

atos executivos, tal como se dá na Itália e nos Estados Unidos da América do 

Norte, através da sua realização perante órgãos fiscalizados pelo Poder 

Judiciário. 

 

Com efeito, não estamos sustentando, como já dito nas linhas iniciais, a 

desjudicialização do processo de execução, mas sim que os atos executivos para 

a satisfação dos interesses do credor, que já detém título executivo assegurado 

por lei, com a observância dos direitos e garantias do executado, inclusive, 

sempre, o de pleno e irrestrito acesso ao Judiciário, sejam realizados 

extrajudicialmente. Não se está afastando do Judiciário o poder de controle da 

possível lesão ou ameaça a direito, mas possibilitando a concretização de certos 

atos em outra sede que não a do processo judicial, mas realizado, ainda assim, 

sob a fiscalização do Judiciário. 

 

A princípio, pela sua própria natureza e expertise, para os casos de 

execução de dívida em dinheiro, a proposta é que a execução fundada em título 

                                                 
279  Processo de execução?. In.: Execução civil e temas afins – do CPC/1973 ao Novo CPC : estudos em 

homenagem ao professor Araken de Assis / coordenação Arruda Alvim ... [et al.] – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 565. 
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executivo extrajudicial seja realizada perante o cartório de protesto de títulos e 

documentos, que receberia, na forma da lei, novas funções e diretivas, para a 

realização plena do novo mister.  

 

Com efeito, a Lei 8.935/1994, em atenção à regulamentação exigida pelo 

artigo 236 da CF, dispõe que os “serviços notariais e de registro são os de 

organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.”; e, dentre aos titulares de 

serviços notariais e de registro estão os “tabeliães de protesto de títulos” (art. 5º, 

inc. II). 

 

Os artigos 37 e 38, da Lei 8.935/1994, cuidam da fiscalização judiciária 

dos atos notariais e de registro, com a expressa previsão de que “o juízo 

competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados 

com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente” (art. 38). 

 

Essa fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro decorre do 

exercício do poder de polícia atribuído ao Judiciário pela Constituição da 

República (art. 236, § 1º). 

 

De seu turno, a Lei 9.492/1997 prevê que “Compete privativamente ao 

Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a 

protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o 

recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem 

como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação 

ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões 

relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.” (art. 3º). 

 

Assim sendo, detêm os “tabeliães de protesto de títulos” a expertise 

necessária para o regular processamento e efetivação dos atos de execução, 
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dependendo, no entanto, de que sejam feitos adendos à legislação existente para 

disponibilização das ferramentas necessárias para a satisfação dos interesses do 

exequente, com observância dos direitos do executado, tais como o acesso aos 

sistemas BACEN JUD280 e CCS-BACEN281, INFOJUD282, RENAJUD283 e 

SBA284. 

                                                 
280 “O Bacen Jud é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições 

financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central. 

Por meio desse sistema, os magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, 

bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que são transmitidas às instituições 

bancárias para cumprimento e resposta.” (fonte: http://www.bcb.gov.br/?JUDINTRO, acesso em 

11/12/2015). 

281 “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema informatizado que 

permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos 

de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus 

representantes legais e procuradores. 

O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades 

competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras 

autoridades, quando devidamente legitimadas. 

O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o 

objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante 

requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando 

devidamente legitimadas.” (fonte: http://www.cnj.jus.br/sistemas/cadastro-de-clientes-do-sistema-

financeiro-nacional-css-bacen, acesso em 11/12/2015) 

282 “o Programa Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido unicamente aos 

magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo 

Poder Judiciário à Receita Federal. A ferramenta está disponível apenas aos representantes do Poder 

Judiciário previamente cadastrados, em base específica da Receita Federal, e que possuam certificado 

digital emitido por Autoridade Certificadora integrante da ICP-Brasil.” (fonte: 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud, acesso em 11/12/2015). Dentre as informações desse sistema 

temos: “permite o registro de uma solicitação de dados cadastrais (CPF e CNPJ) e de declarações de 

pessoas físicas (DIRPF e DITR) e de pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) à Receita Federal, 

em substituição ao procedimento atual de envio de ofícios em papel às Delegacias da SRF;” e “permite 

consulta ao número de inscrição nos cadastros CPF e CNPJ da SRF, através de alguns critérios de seleção 

prévia (para CPF - nome, nome da mãe, data de nascimento, UF e Município; para CNPJ - nome 

empresarial, nome de fantasia, CPF do Responsável, UF e Município).” (fonte: 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/infojud/infojud_manual.pdf, acesso em 11/12/2015) 

283 “O sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores, o Renajud, agiliza o cumprimento de 

ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores 

(Renavam), reduzindo o tempo gasto com burocracias e possibilitando a efetivação das ordens em tempo 

real. É uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran), permitindo a padronização e a automação de procedimentos envolvidos na restrição judicial 

de veículos, no âmbito dos Tribunais e Órgãos judiciais.” (fonte: 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/informacoes-sobre-bens-e-pessoas/20557-renajud, acesso em 11/12/2015). 

284 “O Sistema Nacional de Bens Apreendidos - SNBA é uma ferramenta eletrônica que consolida as 

informações sobre os bens apreendidos em procedimentos criminais em todo o território nacional, 

permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais. 

O SNBA também disponibiliza relatórios sobre os processos e bens apreendidos no âmbito de uma 

unidade judiciária, tribunal e em todo o Poder Judiciário, favorecendo a adoção de uma política de gestão 

http://www.bcb.gov.br/?JUDINTRO
http://www.cnj.jus.br/sistemas/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen
http://www.cnj.jus.br/sistemas/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen
http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud
http://www.cnj.jus.br/images/programas/infojud/infojud_manual.pdf
http://www.cnj.jus.br/sistemas/informacoes-sobre-bens-e-pessoas/20557-renajud
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Note-se que para segurança dos cidadãos, ainda que as informações 

constem de dados mantidos por órgãos da administração pública direta e indireta 

— Receita Federal, Banco Central do Brasil, DETRAN e Polícia Civil —, as 

informações são compartilhadas mediante convênios regulamentados e 

controlados pelo Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B), tal como 

propomos seja feita a execução extrajudicial perante órgãos fiscalizados pelo 

Poder Judiciário. 

 

  Nas palavras de Rodrigo Reis Mazzei e Sarah Merçon-Vargas “A 

efetividade do processo, nos dias atuais, está inexoravelmente ligada à utilização 

de meios eletrônicos.”285.  

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                               
desses bens, da apreensão à destinação final, inclusive para evitar extravios, depreciação ou perecimento 

de bens. Em um segundo módulo, o SNBA possibilitará o leilão eletrônico desses bens.” (fonte: 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/sistema-nacional-de-bens-apreendidos-snba, acesso em 11/12/2015). 

285 Comentários ao artigo 837 do NCPC, na obra coletiva Comentários ao novo Código de Processo 

Civil, coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 1199. 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/sistema-nacional-de-bens-apreendidos-snba
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O amplo acesso ao Judiciário, muitas das vezes, não se traduz em 

satisfação. 

 

Há a necessidade de conjugação das garantias e direitos fundamentais 

previstos no artigo 5º, da Constituição da República, de modo a encontrar 

mecanismos que permita a conciliação dos interesses em disputa, de forma 

humana e igualitária. 

 

As mudanças no campo do Direito Processual Civil, acentuadas a partir de 

2004, todas elas revelam uma preocupação com a efetividade do processo, 

principalmente para a fase de cumprimento/execução. 

 

Os números do Poder Judiciário Brasileiro, divulgados pelo CNJ — o 

mais recente, com base de dados de 2014 — aponta para uma “taxa de 

congestionamento” de 91% (noventa e um por cento) na execução extrajudicial 

fiscal e de 83% (oitenta e três por cento) na execução extrajudicial não fiscal. 

 

O juiz, em um processo de execução, até que haja a efetiva participação do 

executado, exerce funções meramente administrativas. 

 

Por isso mesmo, em diversos países, grande parte dos atos de execução, 

foram delegados para auxiliares cujos atos devem ser fiscalizados pelo Poder 

Judiciário. 

 

Os mecanismos previstos, há tempos, no próprio ordenamento jurídico 

brasileiro, evidenciam o sucesso dessa delegação, desde que exercida com 
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absoluto controle dos atos praticados. Citamos aqui, dada a sua notoriedade, a 

execução do crédito hipotecário (Decreto-Lei n. 70/1966), que resgatou e 

renovou o crédito imobiliário no Brasil, nos anos da década de 1970 em diante. 

 

Não nos parece que a concretização de atos administrativos para a solução 

de conflitos, por si só, possa ser considerada como delegação da função 

jurisdicional, essa sim inerente ao princípio da tripartição dos poderes.  

 

A morosidade na entrega por soluções tem levado à utilização de 

expedientes menos ortodoxos, que acabam contribuindo para o aumento da carga 

processual e, consequentemente, ao aumento do congestionamento. 

 

  No processo de execução, seja ele fundado em título judicial ou 

extrajudicial, a atividade jurisdicional é voltada à realização de medidas para a 

satisfação do credor286-287.. 

 

  No “XXXIII Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de 

Extensão Universitária – CEU”, realizado em 2008, expoentes do direito nacional 

dedicaram-se á analise das ‘variáveis jurídicas relacionadas ao processo de 

execução fiscal.’. Dentre essas variáveis, discutia-se, justamente, se “À luz da 

Constituição, é possível instituir validamente a execução do crédito tributário por 

autoridade diversa da jurisdicional?”. E, a posição prevalecente, foi a de que 

mudanças são necessárias, mas não se pode admitir a substituição do Judiciário 

                                                 
286 “A natureza satisfativa do processo de execução e do cumprimento da sentença faz do pagamento ao 

credor sua própria razão de ser. O pagamento realiza o direito do credor, tal como ocorreria se o 

devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação.” (Luix Fux, O novo ..., p. 235). 

287 Como diz Alexandre Freitas Câmara “Nos termos do que dispõe o art. 646 do CPC, “a execução por 

quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor”. Não se 

deve, porém, interpretar este dispositivo como se a expropriação de bens do executado fosse o objeto do 

módulo processual executivo. Objeto do processo, aí, é a pretensão executiva (assim entendida a intenção 

do exequente de ver o interesse do executado submeter-se ao seu). (...) que a execução se transforme em 

um instrumento capaz de realizar o direito fundamental do exequente à tutela jurisdicional, dando ao 

titular do direito precisamente aquilo que ele tem o direito de receber: justiça.” (O novo regime da 

alienação de bens do executado, Revista de Processo, vol. 148/2007, p. 233 – 240, Jun./2007). 
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através da delegação de atividades típicas ao Poder Executivo, não é isso que 

estamos propondo com a extrajudicialização dos atos de execução. 

 

 A realidade encontrada, atualmente, demonstra que medidas antes 

excepcionais e pontuais — como, por exemplo, o protesto de títulos e a 

informação de dados aos órgãos de proteção ao crédito — têm se mostrado não 

apenas comuns, mas efetivas, ficando sempre aberta a via do Judiciário, inclusive 

com medidas de urgência efetivas, a espera do exercício do efetivo controle da 

legalidade dos atos administrativamente praticados.  

 

Verifica-se, pela prática, que a atividade do juiz, na execução, quer seja 

baseada em título judicial ou extrajudicial, é muito pouco jurisdicional.  

 

  A proposta de extrajudicialização aqui defendida assegura aos litigantes 

(exequente e executado) o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), com a 

garantia maior do pleno e irrestrito acesso à Justiça, na instrumentalidade de uma 

oportuna e adequada tutela jurisdicional do Estado (CF, art. 5º, XXXV). 

 

  Estará sempre assegurador ao devedor, executado, valer-se de todos os 

meios legais disponíveis — e, que não são poucos — para levar ao Judiciário 

qualquer lesão ou ameaça de lesão ao seu direito. 

 

 Não se está propondo a desjudicialização do processo de execução, mas 

sim que órgãos já hoje existentes e fiscalizados pelo Poder Judiciário exerçam 

essas atividades do processo executivo, tal como já hoje é realizada pelos 

tabeliães de protesto de títulos, outorgando-lhes poderes, inclusive, para “busca” 

de bens em nome do devedor. Propõe-se, portanto, a extrajudicialização dos 

procedimentos, para órgãos fiscalizados pelo Poder Judiciário. 
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 Os Projetos de Lei hoje em andamento, especificamente para a área da 

execução fiscal, devem ser ampliados para todo o procedimento de execução do 

título extrajudicial, não há mais sentido que juízes ocupem o seu tempo na busca 

de bens do devedor que se oculta com o único propósito de frustrar o 

adimplemento de sua obrigação. 
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ANEXOS 

 

 

 

 Dados do CNJ no último relatório “Justiça em números” de 

15/09/2015 

 

 Projeto de Lei n. 2412/2007 – “execução administrativa da 

Dívida Ativa” 

 

 Projeto de Lei n. 5080/2009 – “cobrança da dívida ativa da 

Fazenda Pública” 



Análise do Poder Judiciário
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475

Total

Movimentação Processual
Casos Novos 325.855 é 9,0%
Julgados 390.052 é 29,1%
Baixados 285.507 ê -3,2%
Estoque Inicial 351.450 é 11,9%

Indicadores de Produtividade
IAD (Baixados/Cn) 87,6% ê -11,06p.p.
Taxa Congest. 57,8% é 5,95p.p.

Indicadores por Magistrado
Casos novos 9.874 é 9,0%
Carga de Trab. 24.286 é 12,4%
Proc. Julgados 11.820 é 29,1%
IPM (Baixados) 8.652 ê -3,2%

Indicadores por Servidor da Área Judiciária
Casos novos 208 é 2,7%
Carga de Trab. 512 é 5,8%
IPS-Jud (Baixados) 182 ê -8,8%

2011 2012 2013 2014

Casos NovosCasos Novos

Processos BaixadosProcessos Baixados

325.855325.855

285.507285.507

87,6%87,6%

IADIAD

Taxa de CongestionamentoTaxa de Congestionamento

Índice de Atendimento à DemandaÍndice de Atendimento à Demanda

57,8%57,8%

2011 2012 2013 2014

Índice de Produtividade dos MagistradosÍndice de Produtividade dos Magistrados
IPMIPM

2011 2012 2013 2014

8.6528.652

182182

2011 2012 2013 2014

IPS-JudIPS-Jud
Índice de Produtividade dos Servidores da Área JudiciáriaÍndice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária

Litigiosidade

Assuntos mais recorrentes
DIREITO CIVIL: Obrigações/Espécies de Contratos 51.998
DIREITO TRIBUTÁRIO: Dívida Ativa 15.419
DIREITO PENAL: Crimes Previstos na Legislação Extravagante/Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas 13.487
DIREITO CIVIL: Obrigações/Espécies de Títulos de Crédito 8.611
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO: Servidor Público Civil/
Sistema Remuneratório e Benefícios 8.077

DIREITO PENAL: Crimes contra o Patrimônio/Roubo Majorado 7.201
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO: Servidor Público Civil/
Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão 6.937

DIREITO CIVIL: Responsabilidade Civil/Indenização por Dano Moral 6.543
DIREITO DO CONSUMIDOR: Contratos de Consumo/Bancários 6.254
DIREITO DO CONSUMIDOR: Responsabilidade do Fornecedor/Indenização por Dano Moral 5.156



PROJETO DE LEI Nº            , DE 2007

(Do Sr. Regis de Oliveira)

Dispõe  sobre  a  execução 
administrativa  da Dívida Ativa da União, 
dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos 
Municípios,  de  suas  respectivas 
autarquias  e  fundações  públicas,  e  dá 
outras providências.

 O Congresso Nacional decreta:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1º A execução administrativa da Dívida Ativa da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias 
e fundações públicas será regida por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
Processo Civil.

Parágrafo único. A execução fiscal contra pessoa jurídica de 
direito público permanece regida pelo disposto nos artigos 730 e 731 do Código 
de Processo Civil.

Capítulo II

DOS CRÉDITOS EXECUTÁVEIS ADMINISTRATIVAMENTE

Art. 2º Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às 
entidades de que trata o artigo 1º será considerado crédito da Fazenda Pública.
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§ 1º A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a 
tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros, multa de mora 
ou de ofício e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§  2º  A  inscrição,  que  constitui  o  ato  de  controle 
administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para a apurar a 
liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de 
direito,  por 180 (cento e oitenta) dias ou até a instauração da execução fiscal 
administrativa, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

§ 3º Atendendo critérios de economicidade e eficiência,  o 
órgão competente para processar a execução fiscal pode fixar valor mínimo para 
a instauração do procedimento.

§  4º  A  Fazenda  Pública  pode  cumular  várias  execuções 
fiscais contra o mesmo devedor, ainda que fundadas em títulos diferentes.

Art.  3º  O  Crédito  Fiscal  regularmente  inscrito  goza  de 
presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é 
relativa  e pode ser  ilidida  por  prova inequívoca,  a  cargo  do executado ou de 
terceiro, a quem aproveite.

Art. 4º Aplica-se ao crédito da Fazenda Pública de natureza 
não  tributária  o  disposto  nos  artigos  186  e  188  a  192  do  Código  Tributário 
Nacional.

Capítulo III

DA COMPETÊNCIA

Art.  5º  A  execução  fiscal  será  promovida  pelo  órgão  da 
Fazenda  Pública  das  entidades  a  que  se  refere  o  caput  do  art.  1º  em  cuja 
jurisdição  se  situar  o  domicílio  do  executado,  sua  residência  ou  onde  for 
encontrado.
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§  1º  A  Fazenda  Pública  pode  escolher  o  domicílio  ou  a 
residência de qualquer dos devedores, quando houver mais de um, ou o local 
onde qualquer deles for encontrado.

§ 2º A execução fiscal pode ser promovida ainda no lugar 
em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele 
não mais resida o executado, ou no local da situação dos bens, quando a dívida 
deles se originar.

§  3º  O  crédito  da  União  será  inscrito  e  executado  na 
Procuradoria da Fazenda Nacional.

§ 4º As entidades a que se refere o caput do art. 1º poderão, 
mediante  a  celebração  de  acordos  ou  convênios,  realizar  atos  processuais 
relativos  ao  processamento  de  execuções  fiscais  da  Dívida  Ativa  umas  das 
outras.

Art.  6º  Os  atos  executivos  determinados  pelo  órgão 
encarregado  da  execução  fiscal  serão  realizados  pelos  agentes  fiscais,  com 
observância do devido processo legal.

§ 1º A execução fiscal será processada nos próprios autos 
de inscrição da Dívida Ativa.

§ 2º O mandado executivo expedido pelo órgão encarregado 
da execução fiscal será instruído com a Certidão de Dívida Ativa, que dele fará 
parte  integrante,  como  se  transcrita  fosse,  e  poderão  constituir  um  único 
documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

Capítulo IV

DA INSCRIÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Art. 7º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa conterá:

I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
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II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a 
forma  de  calcular  os  juros  de  mora  e  demais  encargos  previstos  em  lei  ou 
contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual 
da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a 
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial 
para o cálculo;

V – a data e o número de inscrição no Registro da Dívida 
Ativa;

VI  –  o número do processo administrativo  ou do auto de 
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§  1º  A  Certidão  de  Dívida  Ativa  conterá  os  mesmos 
elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§  2º  O Termo de Inscrição  e  a Certidão  de Dívida  Ativa 
poderão  ser  preparados  e  numerados  por  processo  manual,  mecânico  ou 
eletrônico.

Art. 8º Após a notificação do devedor, a Certidão de Dívida 
Ativa não poderá ser emendada ou substituída, nem se admitirá a desistência da 
execução,  se  já  houver  embargos,  salvo  se  estes  cuidarem  de  questões 
meramente  processuais,  arcando  a  entidade  exeqüente,  nesse  caso,  com  as 
despesas do processo. 

§  1º  Quando  os  embargos  versarem  sobre  questões  de 
mérito, a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa e a desistência total 
ou parcial da execução somente serão possíveis com a concordância expressa do 
executado, devendo a Fazenda Pública arcar com as despesas processuais.

§ 2º Na hipótese de emenda ou substituição da Certidão de 
Dívida  Ativa,  será  assegurada  ao  executado  a  devolução  dos  prazos  para 
impugnação ou embargos.
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Capítulo V

DO SUJEITO PASSIVO

Art. 9º A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II – o fiador;

III – o espólio;

IV – a massa;

V – o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias 
ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI – os sucessores a qualquer título.

§  1º  O  administrador  judicial,  o  síndico,  o  comissário,  o 
liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de recuperação judicial, 
falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, 
respondem solidariamente pelo valor dos bens administrados que alienarem ou 
derem em garantia antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública.

§ 2º Ao crédito da Fazenda Pública, de qualquer natureza, 
aplicam-se  as  normas  relativas  à  responsabilidade  prevista  na  legislação 
tributária, civil e comercial.

§ 3º Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 
1º  deste  artigo,  poderão  nomear  bens  livres  e  desembaraçados  do  devedor, 
tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, 
porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da 
dívida.
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Capítulo VI

DA NOTIFICAÇÃO

Art. 10. O despacho que ordenar a expedição do mandado 
executivo importa em ordem para:

I – notificação do executado para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pagar a dívida, com juros, multa de mora ou de ofício e demais encargos 
indicados na Certidão de Dívida Ativa, impugná-la administrativamente ou ajuizar 
embargos à execução, com efeito suspensivo, perante o juízo competente;

II – penhora de bens suficientes, se não for paga a dívida, 
nem  impugnada  a  execução  ou  ajuizados  embargos,  ou  ainda  se  forem  a 
impugnação ou os embargos rejeitados;

III – arresto de bens garantidores, se o executado não tiver 
domicílio  certo  ou  se  dele  se  ocultar,  se  não  for  encontrado,  apresentar 
impugnação ou propuser embargos manifestamente protelatórios ou se agir  de 
má-fé, nos termos dos artigos 17, incisos I a VII e 600, incisos I a IV, do CPC.

IV – registro do arresto ou da penhora, independentemente 
do pagamento de custas ou de outras despesas cartorárias;

V – avaliação dos bens arrestados ou penhorados.

Art. 11. Se o devedor não for encontrado, será notificado por 
edital, sem prejuízo do arresto desde logo de bens suficientes para garantia da 
execução.

§ 1º O edital de notificação será afixado na sede do órgão 
fiscal  processante,  publicado uma só vez no órgão oficial,  gratuitamente,  com 
prazo de 30 (trinta) dias, e conterá a indicação da fazenda credora, o nome do 
devedor e dos co-responsáveis, o montante da dívida atualizada e sua natureza, 
a  data  e  o  número  da  inscrição  no  Registro  da  Dívida  Ativa,  o  prazo  para 
pagamento e o endereço da entidade exeqüente.

6

*
8
3
C
D
D
0
8
8
0
0
*

 
  8

3C
D

D
08

80
0 



§ 2º O executado ausente do País será notificado por edital, 
com prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 3º Não haverá notificação pelo correio ou com hora certa, 
na execução fiscal.

Art. 12. A impugnação administrativa, versando questão de 
ordem pública, declarável de ofício pelo próprio órgão encarregado de processar 
a execução, pode ser interposta por simples petição nos autos.

§ 1º A impugnação administrativa suspende o prazo para o 
pagamento ou interposição de embargos do executado.

§ 2º Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso.

§  3º  Rejeitada  a  impugnação,  o  devedor  será  notificado 
para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito, devidamente 
atualizado, ou ajuizar embargos.

Art. 13. A notificação do executado, pelo agente fiscal ou por 
edital, interrompe a prescrição, que recomeça a fluir pelo prazo previsto no artigo 
174, do Código Tributário Nacional.

Capítulo VII

DO ARRESTO E DA PENHORA

Art.  14.  Transcorrido  o  prazo  sem  o  pagamento,  a 
impugnação administrativa ou o ajuizamento dos embargos, ou se estes forem 
rejeitados, o arresto converte-se em penhora.

Parágrafo  único.  Far-se-á  a  intimação  da  penhora  ao 
executado, pessoalmente ou por edital, se for o caso.

Art. 15. Salvo determinação contrária da entidade credora, o 
arresto ou a penhora de bens obedecerá a seguinte ordem:
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I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 
instituição financeira;

II  – títulos da dívida pública  da pessoa jurídica de direito 
público executante, que tenham cotação em mercado;

III  –  títulos  da  dívida  pública  da  União,  dos  Estados,  do 
Distrito Federal ou dos Municípios, com cotação em mercado;

IV – títulos e valores mobiliários  que tenham cotação em 
mercado;

V – pedras e metais preciosos;

VI – bens imóveis;

VII – navios e aeronaves;

VIII – veículos de via terrestre;

IX – bens móveis em geral;

X – direitos e ações, rendas e prestações periódicas.

§  1º  A  penhora  poderá  recair  em  qualquer  bem  do 
executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

§ 2º Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos 
e  rendimentos  dos  bens  inalienáveis  e  impenhoráveis,  salvo  se  destinados  à 
satisfação de prestação alimentícia.

§ 3º A penhora poderá recair, ainda, sobre estabelecimento 
comercial,  industrial  ou  agrícola,  bem como sobre  plantações  ou  edifícios  em 
construção.

§ 4º Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á, sempre, a 
intimação do cônjuge, se houver.
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§  5º  Tratando-se  de  penhora  sobre  bem  indivisível,  a 
meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do 
bem.

Art.  16.  Se  a  penhora  efetuar-se  em  dinheiro,  o  valor 
penhorado converter-se-á, de logo, em renda da Fazenda Pública.

§ 1º No caso de arresto em dinheiro, o valor arrestado será 
convertido em depósito bancário, à ordem e disposição da entidade credora, em 
estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária, de acordo 
com os  índices  oficiais,  até  o  trânsito  em julgado  da  sentença  definitiva  dos 
embargos.

§ 2º Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 
aplicação financeira, os agentes fiscais podem requisitar à autoridade supervisora 
do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a 
existência  de  ativos  em  nome  do  executado,  bem  como,  no  mesmo  ato, 
determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

§ 3º  As informações limitar-se-ão  à existência  ou  não de 
depósito ou aplicação até o valor indicado na execução.

§  4º Obedecidas  normas  de  segurança  equivalentes  às 
aplicáveis aos processos judiciais (Art. 659, § 6º do Código de Processo Civil), a 
penhora de numerário e as averbações de penhoras de bens móveis e imóveis 
podem ser realizadas por meios eletrônicos.

Art. 17. O auto de arresto ou de penhora conterá, além dos 
requisitos materiais e formais dos arts. 664 e 665 do Código de Processo Civil, 
também a avaliação dos bens arrestados ou penhorados, por quem os realizar. 

Parágrafo  único.  O  agente  fiscal  encarregado  do 
cumprimento do mandado executivo entregará cópia do auto de arresto ou de 
penhora, para fins de registro:

I  –  no  ofício  próprio,  se  o  bem  for  imóvel  ou  a  ele 
equiparado;
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II – na repartição competente para emissão do certificado de 
registro, se for veículo;

III – na junta comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade 
comercial,  se forem ações, debêntures,  partes beneficiárias,  cotas ou qualquer 
outro título, crédito ou direito societário nominativo.

Art.  18.  Até  a  assinatura  do  auto  de  arrematação  ou  de 
adjudicação  dos  bens  penhorados,  poderá  ser  deferida,  ao  executado  ou  a 
terceiros, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, que se converterá 
em pagamento da dívida.

Parágrafo único.  O órgão encarregado da execução fiscal 
poderá determinar a substituição dos bens arrestados ou penhorados por outros, 
independentemente da ordem enumerada no artigo 15, bem como determinar o 
reforço da penhora insuficiente.

Art. 19. O curso da execução fiscal será suspenso, quando 
não forem localizados bens sobre os quais possa recair a penhora.

§  1º  Decorrido  o  prazo  de  1  (um)  ano,  sem  que  sejam 
encontrados bens penhoráveis,  os autos da execução fiscal  serão arquivados, 
pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

§  2º  Encontrados  bens  penhoráveis  dentro  do  prazo 
prescricional previsto no § 1º, serão desarquivados os autos para prosseguimento 
da execução fiscal. 

§  3º  Quando  não  encontrar  bens  penhoráveis,  o  agente 
fiscal  descreverá  na  certidão  os  que  guarnecem  a  residência  ou  o 
estabelecimento do executado.

§ 4º A prescrição, de que trata o § 1º, poderá ser decretada 
de ofício pelo órgão competente para a exeução fiscal ou pelo juízo competente 
para decidir os embargos do executado.
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Art. 20. O executado poderá indicar à penhora bens livres e 
desembaraçados  oferecidos  por  terceiro,  com  o  consentimento  expresso  do 
respectivo cônjuge, se for o caso.

Parágrafo  único.  O  terceiro  será  intimado,  sob  pena  de 
contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 10 (dez) 
dias:

I – remir o bem, se a garantia for real; 

II – remir a execução, pagando a dívida com juros, multa de 
mora ou de ofício e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, pelos 
quais se obrigou, se a garantia for fidejussória.

Capítulo VIII

DOS EMBARGOS

Art. 21 Os embargos à execução fiscal da Dívida Ativa da 
Fazenda Pública serão julgados pelo juízo do local onde funcionar o órgão da 
Fazenda Pública encarregado do seu processamento administrativo.

Parágrafo único. A competência para processar e julgar os 
embargos exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da recuperação 
judicial, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

Art. 22. Quando houver mais de um executado, o prazo para 
cada um deles conta-se a partir da respectiva notificação, salvo tratando-se de 
cônjuges.

Art. 23. O executado poderá pagar a parcela da dívida, que 
julgar incontroversa e embargar a execução do remanescente.

Art.  24.  No  prazo  dos  embargos  à  execução  fiscal,  o 
executado,  sob  pena  de  preclusão,  alegará  toda  a  matéria  útil  à  defesa, 
requerendo  provas  e  juntando  aos  autos  os  documentos  e  o  rol  de  até  três 
testemunhas, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
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Parágrafo  único.  Não  será  admitida  reconvenção  e  as 
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimento, serão argüidas 
como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Art.  25.  Recebidos  os  embargos,  o  juiz  mandará  citar  a 
fazenda exeqüente, por intermédio de seu procurador, para impugná-los no prazo 
de 15 (quinze) dias, designando em seguida audiência de instrução e julgamento, 
se for o caso. 

§ 1º Não se realizará audiência, se os embargos versarem 
somente  matéria  de  direito  ou,  sendo  de  direito  e  de  fato,  a  prova  for 
exclusivamente documental, casos em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 
10 (dez) dias.

§  2º  Não  haverá  remessa  oficial  da  sentença  que  julgar 
procedentes os embargos, quando:

I – o valor da execução fiscal não exceder a 240 (duzentos e 
quarenta) salários mínimos; ou

II – a sentença fundar-se em jurisprudência do plenário do 
Supremo Tribunal Federal ou em súmula desse tribunal ou do tribunal superior 
competente. 

Art.  26.  Qualquer  intimação  ao  representante  judicial  da 
Fazenda Pública será feita pessoalmente, mas poderá realizar-se mediante vista 
dos autos, com sua imediata remessa, pelo cartório ou secretaria.

Art. 27. É lícito também ao executado ajuizar embargos à 
arrematação ou à adjudicação, fundados em:

I – nulidades da execução, desde que não haja preclusão, 
nos termos do art. 24;

II  –  pagamento,  novação,  transação,  compensação  ou 
prescrição, desde que supervenientes à penhora;

III – excesso ou vícios da penhora ou de seu reforço;
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IV – vícios ou impropriedades da avaliação.

Art.  28.  Rejeitados os embargos,  em decisão definitiva,  o 
executado  será  notificado  para  pagar  a  dívida  e  seus  respectivos  encargos, 
devidamente atualizados, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 29. No caso de embargos manifestamente protelatórios, 
o juiz imporá multa  ao embargante,  no valor de até 20% (vinte por  cento)  do 
montante em execução.

Capítulo IX

DA ADJUDICAÇÃO

Art.  30.  A  Fazenda  Pública  poderá  adjudicar  os  bens 
penhorados  pelo  preço  da  avaliação,  se  a  execução  não  for  embargada,  se 
rejeitados os embargos ou se, findo o leilão, não houver licitantes.

§  1º  A  Fazenda  Pública  terá  ainda  preferência  para 
adjudicar os bens penhorados, em igualdade de condições com a melhor oferta 
obtida em leilão, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for 
superior  ao  dos  créditos  da  Fazenda  Pública,  a  diferença  será  depositada 
previamente à adjudicação, pela entidade exeqüente, em estabelecimento oficial 
de crédito, à disposição do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Art.  31.  Os  bens  penhorados  podem  ser  alienados 
antecipadamente,  quando  houver  risco  de  perecimento  ou  depreciação  ou 
manifesta vantagem, desde que haja concordância do executado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  caput,  o  produto  da 
alienação será destinado ao pagamento da dívida exeqüenda.

Capítulo X

DA ARREMATAÇÃO
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Art. 32. Ressalvado o disposto nos arts. 30 e 31, a alienação 
de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado 
pelo órgão encarregado de processar a execução fiscal.

§  1º  A  Fazenda  Pública  poderá  ordenar  e  o  executado 
poderá  requerer  que  os  bens  sejam  leiloados  englobadamente  ou  em  lotes 
individualizados.

§  2º  Cabe ao arrematante  o  pagamento  da  comissão do 
leiloeiro e demais despesas indicadas no edital.

§ 3º A alienação poderá ser realizada também por meio de 
leilão  eletrônico,  com  o  uso  de  páginas  na  rede  mundial  de  computadores, 
administradas pelos próprios órgãos processantes ou em convênio firmado com 
entidades,  públicas ou privadas,  atendidos os requisitos de ampla publicidade, 
autenticidade  e  segurança  e  com  observância  das  regras  estabelecidas  na 
legislação sobre certificação digital.

Art. 33. A arrematação será precedida de edital, afixado no 
local de costume, na sede do órgão incumbido da execução fiscal, e publicado no 
órgão oficial em resumo, uma só vez e gratuitamente, sem prejuízo do emprego 
facultativo  de  outros  meios  de  divulgação  que  assegurem  a  ampliação  da 
publicidade.

Parágrafo único. O prazo entre as datas de publicação do 
edital e do leilão não será superior a 30 (trinta) nem inferior a 10 (dez) dias.

Art. 34. A execução prosseguirá pelo saldo remanescente, 
se o valor do crédito da Fazenda Pública for superior ao obtido pela arrematação, 
pela alienação antecipada ou pela adjudicação dos bens.

Capítulo XI

DOS MEIOS ASSECURATÓRIOS DA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO FISCAL

14

*
8
3
C
D
D
0
8
8
0
0
*

 
  8

3C
D

D
08

80
0 



Art. 35. A execução fiscal  não está sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário 
ou arrolamento.

Parágrafo  Único.  Ressalvados  os  créditos  decorrentes  da 
legislação do trabalho ou do acidente de trabalho e, na falência, os enumerados 
pela legislação específica, o concurso de preferência somente se verifica entre 
pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I – União, suas autarquias e fundações públicas;

II – Estados, Distrito Federal, suas autarquias e fundações 
públicas, conjuntamente e pro rata;

III  –  Municípios,  suas  autarquias  e  fundações  públicas, 
conjuntamente e pro rata;

Art.  36.  Nos  processos  de  falência,  recuperação  judicial, 
concordata, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação 
será  judicialmente  autorizada sem a  prova de solução do crédito  fiscal  ou de 
concordância da Fazenda Pública.

Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput não  se  aplica,  se 
comprovado nos autos terem sido reservados bens ou rendas suficientes ao total 
pagamento do crédito fiscal.

Art.  37.  Sem  prejuízo  dos  privilégios  especiais  sobre 
determinados  bens,  que  sejam previstos  em lei,  responde  pela  satisfação  do 
crédito  da  Fazenda Pública  a totalidade dos  bens  e  das  rendas,  de  qualquer 
origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os 
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja 
qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os 
bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Parágrafo único. Ficam ainda sujeitos à execução os bens 
alienados em fraude de execução.
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Art. 38. Considera-se em fraude de execução a alienação ou 
oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito 
para com a Fazenda Pública por crédito tributário ou não tributário regularmente 
inscrito, salvo na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas 
suficientes ao total pagamento da dívida em execução.

Art. 39. Não corre a prescrição em favor do executado que:

I – frauda a execução;

II – opõe-se maliciosamente à execução, empregando ardis 
e meios artificiosos;

III – resiste injustificadamente às ordens executivas;

IV – não indica ao agente fiscal onde se encontram os bens 
sujeitos à execução.

Art. 40. Mediante a apresentação do mandado executivo, os 
agentes  fiscais  poderão  exigir  todas  as  informações  de  que  disponham  os 
tabeliães, escrivães, diretores de secretarias de varas e serventuários de ofício, 
entidades bancárias e demais instituições financeiras, empresas de administração 
de bens,  corretores,  leiloeiros e despachantes oficiais,  inventariantes,  síndicos, 
comissários e liquidatários e quaisquer outras entidades ou pessoas portadoras 
de  informações  necessárias  à  execução  do  crédito  da  Fazenda  Pública,  com 
relação a bens, rendas, negócios ou atividades de terceiros, mantendo-se o sigilo 
legal, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, sem prejuízo do 
disposto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Constituição Federal.

Art.  41.  Sempre  que,  para  efetivar  a  execução,  for 
necessário o emprego de força policial, o agente fiscal a requisitará, mediante a 
simples exibição do mandado executivo.

Art. 42. Os arts. 1º, 2º, 5º, 12 e 13 da Lei nº Lei nº 8.397, de 
6 de janeiro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1°  O  procedimento  cautelar  fiscal  poderá  ser 
instaurado  após  a  constituição  do  crédito,  inclusive  no  curso  da 
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execução da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações públicas. 
(NR)

...................................................................................

Art. 2º ........................................................................

...................................................................................

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda 
ao recolhimento do crédito fiscal: 

a) deixa de pagá-lo no prazo legal;

...................................................................................

Art. 5° A medida cautelar fiscal será requerida ao juiz 
competente  para  o  julgamento  dos  embargos  à  execução 
administrativa da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Parágrafo  único.  Se  os  embargos  estiverem  em 
Tribunal, será competente o relator do recurso. (NR)

.................................................................................

Art.  12.  A  medida  cautelar  fiscal  conserva  a  sua 
eficácia na pendência do processo de execução fiscal administrativa ou 
do  julgamento  dos  embargos,  mas  pode,  a  qualquer  tempo,  ser 
revogada ou modificada. (NR)

Art. 13. .....................................................................

..................................................................................

III  –  se  forem  acolhidos,  em  decisão  definitiva,  os 
embargos judiciais do devedor contra a execução fiscal;

......................................................................... (NR)”
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Capítulo XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. As Fazendas Públicas da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal,  dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações 
públicas prestar-se-ão mútua assistência e permutarão informações necessárias 
ou convenientes para viabilizar a execução de seus respectivos créditos, inclusive 
sobre  a situação patrimonial  dos devedores,  mantendo-se o sigilo  previsto  no 
artigo 198, do Código Tributário Nacional, sem prejuízo do disposto no artigo 5º, 
inciso XXXIV, alínea b, da Constituição Federal.

Art. 44. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento 
de  custas  e  emolumentos.  A  prática  de  atos  processuais  de  seu  interesse 
dependerá,  contudo,  de  preparo  ou  de  prévio  depósito,  quando  forem 
indispensáveis para a realização do processo judicial.

Parágrafo único.  Vencida,  a Fazenda Pública ressarcirá o 
valor das despesas feitas pela parte contrária.

Art. 45. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o 
recolhimento  do  crédito  respectivo  perante  a  repartição  competente,  inclusive 
quanto aos modelos de documentos de arrecadação.

Art.  46.  O  procurador,  o  agente  fiscal  ou  qualquer  outro 
servidor  público  que,  por  ação  ou  omissão,  culposa  ou  dolosa,  prejudicar  a 
execução, será responsabilizado, civil, penal e administrativamente.

Parágrafo único. O agente fiscal deverá efetuar no máximo 
em 30 (trinta) dias as diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força 
maior devidamente justificado.

Art.  47.  As  publicações  de  atos  processuais  poderão  ser 
feitas resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes processos.

Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao 
número do processo e da correspondente inscrição em Dívida Ativa, bem como 
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aos  nomes  das  partes  e  de  seus  representantes,  suficientes  para  a  sua 
identificação.

Art.  48.  O  processo  administrativo  correspondente  à 
inscrição do crédito fazendário, à execução fiscal ou à ação proposta contra a 
Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo cópias 
autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo 
Ministério Público.

Parágrafo  único.  Mediante  requisição  do  juiz  à  repartição 
competente,  poderá  o  processo  administrativo  ser  exibido  na  sede  do  juízo, 
lavrando o serventuário termo de recebimento, para instrução de qualquer feito 
judicial,  devendo  os  autos  do  processo  administrativo  ser  devolvidos  à 
procuradoria competente no prazo de até 30 (trinta) dias.

Art. 49. O processamento das ações de execução judicial da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública em que já houver sido regularmente citado o 
devedor, na data em que entrar em vigor esta lei, prosseguirá de acordo com as 
regras vigentes no regime jurídico anterior, até a sua decisão definitiva.

Art. 50. Resalvado o disposto no artigo 49, ficam revogadas 
as disposições em contrário, especialmente:

I – A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980;

II – Na Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992, a alínea a do 
inciso V e o inciso VI do artigo 2º; o art. 11; os incisos I e II do art. 13; o art. 14; e 
o art. 15.

Art. 51. Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de 
sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Há muito tempo se buscam soluções para o problema do 
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congestionamento do Poder Judiciário, e suas conseqüências danosas sobre a 
demora na prestação jurisdicional, sobre a ineficácia das decisões judiciais e a 
conseqüente desmoralização das instituições democráticas. Visando a suprimir os 
entraves,  o  País  vem  promovendo  um  sistemático  processo  de  reformas 
normativas, que se estende desde alterações em nível constitucional – como, por 
exemplo, as trazidas pela Emenda nº 45 – até mudanças na lei ordinária, de que 
são exemplo as Leis nº 11.187 e 11.232, de 2005, e 11.276, 11.277 e 11.280, de 
2006.

Esse  meritório  esforço  não  pode  deixar  de  lado  o 
aperfeiçoamento das ações que interessam ao Estado na qualidade de parte. Os 
dados hoje disponíveis comprovam, com efeito, ser o poder público o principal 
responsável  pela  sobrecarga de trabalho do Judiciário.  Seja pela  repetição de 
ações  em que  estão  em jogo  interesses  homogêneos,  seja  pela  tradição  de 
esgotar  as  vias  recursais,  mesmo  quando  reconhecidamente  já  não  há  mais 
qualquer  possiblidade  de  sucesso,  seja  pela  própria  estrutura  da  legislação 
processual brasileira, que por si só dificulta a tramitação, o fato é que qualquer 
medida  que  produzisse  alguma  racionalização  dos  meios  por  que  o  próprio 
Estado recorre ao Poder Judiciário já seria motivo de expressiva melhora, no que 
diz  respeito  à  satisfação  das  demandas  da  sociedade  quanto  ao  seu 
desempenho.

Entre  as  medidas  de  racionalização  dos  processos  que 
sempre  têm  sido  cogitadas,  entre  os  que  se  dedicam  ao  estudo  do  tema, 
encontra-se o processamento administrativo das execuções fiscais. A atividade de 
execução, com efeito, tem natureza muito mais administrativa do que jurisdicional. 
Com exeção  de  alguns  poucos  aspectos  em que  há  realmente  uma decisão 
judicial,  solucionando controvérsia efetiva entre as partes litigantes – e que se 
processam por meio de embargos – pode-se afirmar que a principal atividade do 
juiz, ao conduzir a atividade de execução, é de cunho nitidamente administrativo. 
A autoridade judicial atua sobretudo fazendo aplicar a legislação, fazendo atuar a 
vontade da lei.

Nada mais natural, nessa ordem de idéias, do que transferir 
esses  atos  para  a  esfera  administrativa  propriamente  dita,  onde  estarão  mais 
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adequadamente localizados. Além de maior celeridade – em benefício de todos, 
especialmente daqueles que pagam regularmente seus tributos e dívidas – essa 
mudança  trazendo  também,  aos  juízes,  maior  disponibilidade  para 
desempenharem as funções em que efetivamente se faz mister a capacidade de 
julgar, a habilidade de interpretar a norma e solucionar conflitos.

Nem seria preciso reafirmar,  nesse ponto,  o compromisso 
com  as  garantias  do  livre  e  amplo  acesso  ao  Poder  Judiciário.  Trata-se  de 
princípio constitucional inseparável da estrutura de um Estado que se pretenda 
Democrático e de Direito. E a translação do processamento das execuções fiscais 
para a esfera administrativa em nenhuma medida ferirá esse princípio, desde que 
se assegure aos cidadãos e contribuintes o respeito ao que reza o inciso XXXV 
do art. 5º da Constituição Federal.

A proposta que ora se eleva ao debate, nesta Casa, tem o 
propósito  de  estruturar  essa  mudança  de  paradigmas,  para  a  execução  dos 
créditos fiscais. 

Trata-se,  como  já  mencionado,  de  um  novo  passo  na 
caminhada rumo à racionalização da prestação jurisdicional do Estado, ao tempo 
em que pretende simplificar e dar mais agilidade a procedimentos que, afinal, não 
passam da conclusão, da materialização, da concretização da vontade da norma 
jurídico-tributária,  quando  essa  concretização  não  se  realiza  pela  submissão 
voluntária  do  contribuinte,  mas vem a  exigir  a  constrição  de  seus  bens,  para 
garantir o cumprimento do interesse público.

Embora o eixo principal da tramitação das execuções fiscais 
esteja sendo transferido,  da competência do Judiciário para a do Executivo, a 
proposta toma o cuidado de garantir o acesso do contribuinte às vias judiciais, por 
meio de embargos à execução fiscal  e à adjudicação ou à arrematação.  Está 
assim  assegurada  a  possibilidade  de  o  executado  submeter  sua  causa  ao 
julgamento do juiz.  Mas ao juiz  fica reservada, enfim,  a atividade estritamente 
jurisdicional – que é de interpretar e julgar.

A  constrição  patrimonial,  inerente  aos  processos  de 
execução, far-se-á, assim como hoje, sob o poder de império do Estado. Mas o 
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agente  público  dela  encarregado  será  outro:  o  titular  do  órgão  da  Fazenda 
Pública,  designado  especificamente  para  essa  atribuição  e  sujeito  a  todas  as 
responsabilidades dela decorrentes. No caso da União, a proposta já especifica 
como órgão responsável a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o órgão hoje 
encarregado do processamento e inscrição da Dívida Ativa federal.

Em  linhas  gerais,  a  proposta  inova  pouco,  quanto  aos 
procedimentos  executivos.  Pode-se  mesmo  afirmar  que,  procurando  seguir  a 
tendência mais moderna, e que já se vem implementando no tocante à execução 
comum, apenas promove a translação da competência, segundo a sua definição 
doutrinária mais aceita, vale dizer, da atribuição de parcela do poder de império 
do Estado a um determinado órgão de sua estrutura, a fim de que ponha em 
prática os atos materiais necessários à realização de suas funções.

Outras  alterações  normativas  se  fazem  necessárias, 
evidentemente,  como  decorrência  natural  dessa  mudança,  ou  para  atualizar 
alguns aspectos da norma ora em vigor, entre as quais merecem destacar-se as 
seguintes:

a)  a  possibilidade  de  o  devedor  manejar  a  impugnação 
administrativa  da  execução  fiscal,  antes  mesmo  de  recorrer  ao  Judiciário, 
versando qualquer questão de ordem pública, declarável de ofício pelo próprio 
órgão encarregado da execução, por simples petição nos autos (art. 13);

b)  a  possibilidade  de  os  agentes  fiscais  requererem, 
inclusive  por  meio  eletrônico,  à  autoridade  supervisora  do  sistema  bancário, 
informações  sobre  a  existência  de  ativos  em  nome  do  executado  e  a  sua 
indisponibilidade, se for o caso, até o valor da execução (art. 17, §§ 2º a 4º);

c) a possiblidade de penhora de numerário e as averbações 
de penhoras de bens móveis e imóveis serem realizadas por meios eletrônicos, 
desde que obedecidas normas de segurança adequadas, baseadas no dispositivo 
já em vigor do Código de Processo Civil (CPC - art. 659, § 6º);

d)  o  fim  da  remessa  oficial  da  sentença  que  julgar 
procedentes os embargos, quando o valor da execução fiscal não exceder a 240 
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(duzentos  e  quarenta)  salários  mínimos  ou  quando  a  sentença  fundar-se  em 
jurisprudência  do  plenário  do  Supremo Tribunal  Federal  ou  em súmula  desse 
tribunal ou do tribunal superior competente;

e) a possiblidade de os bens do executado irem a leilão por 
meio de processo eletrônico.

Quanto ao requerimento de informações sobre a existência 
de ativos em nome do executado – e a sua indisponibilidade – é bom esclarecer, 
prevenindo eventuais questionamentos futuros, uma vez que se trata de matéria 
tendente  a  gerar  polêmica,  que  não  se  trata  de  violação  ao  sigilo 
constitucionalmente  protegido,  porque  o agente  público  não  está  autorizado  a 
requisitar  informações  a  respeito  dos  valores  eventualmente  existentes,  mas 
simplesmente da existência ou não de valores até o montante do débito fiscal – o 
que  é  bem diferente,  além de  consentâneo  com a  sua  atribuição.  Atende-se, 
assim,  ao  interesse  público  vinculado  à  efetividade  da  legislação  fiscal,  sem 
ofender qualquer direito do contribuinte ou do cidadão.

Em reforço à proteção que se deseja assegurar ao sigilo das 
informações do contribuinte, nos termos do que lhe garante a Constituição, o art. 
40 da proposta reforça o entendimento de que, sob pena de responsabilidades 
administrativa,  civil  e penal,  as informações obtidas no processo de execução 
fiscal permanecerão submetidas ao disposto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da 
Carta Magna.

É certo que a jurisprudência constitucional sobre o assunto 
passou por um período de vacilação, no início, quanto à definição dos limites em 
que a lei poderia disciplinar a troca de informações entre órgãos públicos. Mas o 
que se observa é uma tendência de sedimentação do entendimento mais ajustado 
e consentâneo com o verdadeiro interesse da sociedade – que é, certamente, o 
de dotar os organismos competentes para a concretização do mandamento legal 
de meios adequados ao cumprimento de sua função. O interesse da sociedade 
não é, certamente, proteger o sonegador e o inadimplente, que costumeiramente 
se  valem de  interpretações  espertas  dos  limites  do  sigilo  constitucional,  para 
fugirem ao seu dever de contribuintes e de cidadãos, com o cumprimento de suas 
obrigações fiscais.
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Promovem-se,  ainda,  alterações  na  lei  do  procedimento 
cautelar fiscal – a Lei nº 8.397, de 1992 – com o fito de adaptá-la ao novo regime 
executivo que se pretende implantar.

O art. 49 da proposta, finalmente, procura regular o período 
de transição entre o regime legal ora em vigor e o que se pretende instituir.  É 
certo que as normas processuais têm, em geral, eficácia imediata, no que respeita 
aos processos em andamento. Esse princípio não pode ser adotado, no entanto, 
para  a  alteração  que  ora  se  propõe,  como parece  evidente.  Optou-se,  nessa 
ordem de idéias, por manter o processamento das ações em que o devedor já 
tiver sido regularmente citado sob a égide da legislação anterior, até a decisão 
definitiva em cada caso concreto.

Certo, portanto, de que a aprovação da presente proposta 
há de contribuir para dar maior agilidade ao recebimento dos créditos da Fazenda 
Pública, e também para desonerar o Poder Judiciário de uma atividade de caráter 
meramente administrativo, que hoje a lei lhe comete, em prejuízo da racionalidade 
do  sistema  e  do  bom  andamento  de  seus  trabalhos,  conclamo  os  ilustres 
Parlamentares  desta  Casa  a  emprestarem  o  apoio  indispensável  à  sua 
aprovação.

 Sala das  Sessões, em 12 de novembro de 2007

Deputado  REGIS DE OLIVEIRA
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PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o  A cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e das suas
autarquias e fundações de direito público será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pela Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Parágrafo único.  É facultado aos Municípios, às suas autarquias e fundações de direito
público efetuarem a cobrança de suas dívidas ativas na forma desta Lei.

Art. 2o  Constitui dívida ativa da Fazenda Pública qualquer valor atribuído por lei ou contrato
às entidades de que trata o art. 1o, de natureza tributária ou não-tributária, estando também nela abrangidos
atualização monetária, juros moratórios, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 1o  À dívida ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas
relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e empresarial.

§ 2o  À dívida ativa da Fazenda Pública, de natureza não-tributária, é aplicável o disposto
nos arts. 121 a 135 e 184 a 192 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

§ 3o  A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será
feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito.

§ 4o  A dívida ativa da União será apurada e inscrita pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a das autarquias e fundações públicas federais será apurada e inscrita pela Procuradoria-Geral
Federal, e a do Banco Central do Brasil será apurada e inscrita pela Procuradoria-Geral própria.

§ 5o  O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter:

I - o nome e o número de inscrição perante o CPF e o CNPJ, se houver, do devedor, dos
co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário de cada uma das parcelas componentes da dívida principal,
individualizando-se as que sejam destinadas a terceiras entidades, o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora, atualização monetária e demais encargos previstos em lei ou em contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, o
correspondente fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
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V - a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado
o valor da dívida;

VII - a data da entrega da declaração do contribuinte quanto aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação ou da notificação do lançamento quando este se der de ofício, bem como a
data de vencimento das respectivas prestações.

§ 6o  O termo de inscrição de dívida ativa poderá, a qualquer tempo, ser aditado para a
inclusão de co-responsáveis.

§ 7o  A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será
autenticada pela autoridade competente, sendo título executivo apto a aparelhar a cobrança executiva do
crédito público, bem como, para a constrição preparatória ou provisória no registro de imóveis, registro
de veículos ou registro de outros bens ou direitos sujeitos à penhora ou ao arresto.

§ 8o  O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados
por processo manual, mecânico ou informatizado.

§ 9o  Em caso de não oposição de embargos à execução ou até a decisão de primeira instância
dos embargos à execução, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para oposição de embargos ou aditamento dos já existentes.

§ 10.  Quando a Fazenda Pública cancelar, emendar ou substituir a certidão de dívida ativa
deverá pagar honorários de sucumbência, sempre observado o disposto no art. 20, § 4o, da Lei no 5.869,
de 1973, respondendo, proporcionalmente, pelas custas que o devedor houver suportado, salvo quando o
devedor tenha contribuído para o erro da Fazenda Pública.

Art. 3o  Os atos de constrição preparatória e provisória serão praticados pela Fazenda
Pública credora, cabendo seu controle ao Poder Judiciário, na forma prevista nesta Lei.

Art. 4o  Concluída a inscrição em dívida ativa, será realizada investigação patrimonial dos
devedores inscritos por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral Federal,
da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e pelos órgãos correspondentes dos Estados,
Municípios e Distrito Federal, caso a referida investigação patrimonial não tenha sido realizada com êxito
quando da constituição do crédito.

§ 1o  Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Sistema Nacional de Informações
Patrimoniais dos Contribuintes - SNIPC, administrado pelo Ministério da Fazenda, inclusive com base
nas informações gerenciadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, organizando o acesso
eletrônico às bases de informação patrimonial de contribuintes, contemplando informações sobre o
patrimônio, os rendimentos e os endereços, entre outras.

§ 2o  Os órgãos e entidades públicos e privados que por obrigação legal operem cadastros,
registros e controle de operações de bens e direitos deverão disponibilizar para o SNIPC as informações
que administrem.

§ 3o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante convênio, poderão ter
acesso ao SNIPC, nos termos do inciso XXII do art. 37 da Constituição.

§ 4o  O acesso ao SNIPC não desobriga o atendimento às informações adicionais
requisitadas em caráter geral ou particular aos Cartórios de Registro de Imóveis, Detrans, Secretaria do
Patrimônio da União, Capitania dos Portos, Juntas Comerciais, Agência Nacional de Aviação Civil,
Comissão de Valores Mobiliários, Bolsas de Valores, Superintendência de Seguros Privados, Banco
Central do Brasil, Câmaras de Custódia e Liquidação, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, bem
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como qualquer outro órgão ou entidade que possua a finalidade de cadastro, registro e controle de
operações de bens e direitos.

§ 5o  Os resultados da investigação patrimonial no âmbito do SNIPC serão
disponibilizados ao órgão responsável pela cobrança da dívida.

§ 6o  Por intermédio do SNIPC poderão ser geridas as informações e as transmissões das
ordens recebidas do Poder Judiciário às pessoas e órgãos vinculados ao sistema.

§ 7o  Ficam sujeitos às penalidades previstas na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, os serventuários e auxiliares de
justiça que não cumprirem as determinações transmitidas pelos órgãos responsáveis pelo gerenciamento
do SNIPC.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Seção I
Dos Atos Preparatórios

Art. 5o  Inscrito o crédito em dívida ativa, o devedor será notificado do inteiro teor da
certidão para, em sessenta dias, alternativamente:

I - efetuar o pagamento, acrescido dos encargos incidentes;

II - solicitar o parcelamento do débito por uma das formas previstas em lei; ou

III - prestar garantia integral do crédito em cobrança, por meio de depósito administrativo,
fiança bancária ou seguro-garantia.

§ 1o  Sempre que ocorrer o aditamento previsto no art. 2o, § 6o, o co-responsável incluído
será notificado na forma prevista no caput.

§ 2o  Após a inscrição, o devedor poderá, independentemente de notificação, adotar a
providência descrita no inciso III do caput, fazendo jus à obtenção da certidão de que trata o art. 206 da
Lei no 5.172, de 1966, desde que a Fazenda Pública verifique que o crédito está integralmente garantido.

§ 3o  No caso do inciso III do caput, transcorrido o prazo de quinze dias da comunicação
da efetiva prestação de garantia, sem a manifestação da Fazenda Pública, presume-se que o crédito está
integralmente garantido.

§ 4o  O devedor ou o responsável legal que não praticar um dos atos descritos nos incisos I
a III do caput deverá relacionar quais são e onde se encontram todos os bens ou direitos que possui,
inclusive aqueles alienados entre a data da inscrição em dívida ativa e a data da entrega da relação,
apontando, fundamentadamente, aqueles que considera impenhoráveis.

§ 5o  Nos termos de lei complementar, o descumprimento do disposto no § 4o deverá
constituir infração à lei, para fins do disposto no art. 135 da Lei no 5.172, de 1966.

§ 6o  Transcorrido o prazo de que trata o caput sem que o devedor tenha praticado um dos
atos previstos nos incisos de I a III, a Fazenda Pública deverá efetuar os atos de constrição preparatória
necessários à garantia da execução.

§ 7o  Ocorrida a hipótese descrita no § 5o, poderá a Fazenda Pública solicitar o protesto da
certidão de dívida ativa pertinente junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos competente, na forma
prevista na Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997.



4

§ 8o  A fiança bancária e o seguro-garantia serão executados imediatamente caso não
sejam tempestivamente opostos embargos à execução ou quando esses forem rejeitados ou julgados
improcedentes.

§ 9o  Em caso de solidariedade, a garantia prestada por um dos co-devedores aproveitará os
demais, mas, na superveniência de efetivação da garantia do crédito pelo devedor indicado
originariamente na certidão, a inclusão dos co-devedores tornar-se-á sem efeito com a sua conseqüente
exclusão do pólo passivo.

§ 10.  A notificação a que se refere o caput interrompe a prescrição, nos termos de lei
complementar.

Art. 6o  A notificação será feita no endereço do devedor, por carta com aviso de
recebimento, ou por outro meio, inclusive informatizado, com comprovação do recebimento.

§ 1o  Presume-se válida a notificação dirigida ou entregue no endereço informado pelo
devedor à Fazenda Pública, a partir da prova de seu recebimento.

§ 2o  Cumpre ao devedor atualizar o seu endereço e informá-lo à Fazenda Pública quando
houver modificação temporária ou definitiva.

§ 3o  Quando deixar de ser recebida, ressalvado o disposto no § 2o, será a nova notificação
feita, sucessivamente:

I - pessoalmente, por meio de oficial da Fazenda Pública, inclusive por hora certa; e

II - por edital, com a publicação, com prazo de trinta dias, em órgão de imprensa oficial,
jornal local ou em listagens públicas de devedores, mantidas em sítios eletrônicos certificados
digitalmente e gerenciados pelos órgãos de cobrança, caso não conste dos cadastros da Fazenda Pública
endereço do devedor ou co-responsáveis e sejam frustradas as diligências para localizá-lo.

§ 4o  Constatado que o devedor ou co-responsável se encontra ausente do País, será ele
notificado por edital, a ser publicado, com prazo de sessenta dias, em órgão de imprensa oficial, jornal
local ou em sítio eletrônico certificado digitalmente.

Art. 7o  A contar da notificação, o devedor poderá argüir, no prazo de trinta dias,
fundamentadamente, sem efeito suspensivo, perante a Fazenda Pública, o pagamento, a compensação
anterior à inscrição, matérias de ordem pública e outras causas de nulidade do título que possam ser
verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Parágrafo único.  A rejeição de qualquer dos fundamentos da argüição pela Fazenda
Pública não impede a sua renovação em sede de embargos à execução.

Seção II
Da Legitimidade Passiva

Art. 8o  Não efetuado o pagamento integral, nem parcelada a dívida, terá seguimento a
execução fiscal contra:

I - o devedor;

II - o fiador;

III - o espólio;
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IV - a massa;

V - o responsável, nos termos da lei ou do contrato, por dívidas, tributárias ou não, de
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; e

VI - os sucessores a qualquer título.

Seção III
Da Constrição Preparatória, da Penhora e da Avaliação

Art. 9o  O despacho da autoridade administrativa competente que determinar a notificação,
observados os prazos e as hipóteses do art. 5o, também ordenará:

I - a efetivação da constrição preparatória e a avaliação de bens, respeitada a ordem
estabelecida no art. 655 da Lei no 5.869, de 1973, sobre tantos bens e direitos quantos bastem para
garantir o débito;

II - a intimação da constrição preparatória ao devedor; e

III - o registro da constrição, cujas custas ficarão, ao final:

a) a cargo do devedor se for a execução julgada procedente; ou

b) a cargo da Fazenda Pública, caso seja indevida a constrição ou seja a execução julgada
improcedente.

§ 1o  Havendo informação acerca de bens passíveis de penhora, a constrição preparatória
poderá ser levada a efeito por meio da averbação da certidão de dívida ativa no cadastro pertinente,
inclusive por meio eletrônico.

§ 2o  Efetivada a constrição preparatória, resta vedada a alienação ou a constituição de
ônus sobre o bem ou direito objeto da constrição pelo prazo de cento e vinte dias, sem prejuízo do
disposto no art. 185 da Lei no 5.172, de 1966.

§ 3o  Decorrido o prazo do § 2o sem a convolação da constrição preparatória ou da
provisória em penhora ou arresto, por parte da autoridade judiciária, os órgãos de controle e registro de
bens e direitos deverão promover automaticamente a desconstituição da constrição, comunicando
imediatamente esse ato ao SNIPC, preferencialmente por meio informatizado.

Art. 10.  O bem objeto de constrição preparatória ficará sob a guarda do devedor, o qual
não poderá recusar o encargo de depositário, salvo se indenizar, antecipadamente, as despesas com a
guarda do bem.

Art. 11.  O termo ou o auto de constrição preparatória conterá a avaliação dos bens,
efetuada pelo oficial da Fazenda Pública que o lavrar.

§ 1o  A avaliação dos bens e direitos objeto de constrição preparatória terá como parâmetro
também os valores a eles atribuídos nos bancos de dados constantes do SNIPC, se houver.

§ 2o  O devedor poderá, no prazo de quinze dias, a contar da intimação de que trata o
inciso II do art. 9o desta Lei, impugnar a avaliação dos bens perante o órgão de cobrança competente,
declinando o valor que entende correto, devendo esse órgão responder à impugnação, de forma
fundamentada, no mesmo prazo.
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§ 3o  Na hipótese de o órgão de cobrança não acolher a impugnação, o devedor poderá
renová-la em juízo no prazo de quinze dias, contados da citação efetuada após o ajuizamento da execução
ou nos embargos previstos no § 3o do art. 23.

§ 4o  Compete ao devedor adiantar as eventuais despesas relativas à impugnação de que
trata o § 2o, que lhe serão ressarcidas caso venha a prevalecer o valor que declinou.

Art. 12.  O oficial da Fazenda Pública, independentemente de qualquer outra formalidade,
providenciará a entrega de certidão de inteiro teor do ato de constrição ou de constituição de garantia para
o registro no ofício imobiliário ou a anotação nos cadastros da instituição pública ou privada pertinente.

Parágrafo único.  O ato de constrição preparatória poderá ser comunicado, inclusive para
fins do disposto no inciso II do art. 9o, por meio de correspondência com aviso de recebimento ou por
meio eletrônico certificado digitalmente.

Art. 13.  A Fazenda Pública deverá providenciar o ajuizamento da execução fiscal,
ressalvado o disposto no § 1o do art. 17, no prazo de trinta dias, contados da efetivação da primeira
constrição.

§ 1o  A petição inicial indicará o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento de
citação, bem como o valor da causa, que corresponderá ao total da dívida cobrada.

§ 2o  A petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa, o resultado da
investigação patrimonial e a relação de todas as constrições preparatórias realizadas, se houver, ou,
alternativamente, na ausência de constrição preparatória, a comprovação de que a empresa está em
atividade, para fins de penhora do faturamento.

§ 3o  Considera-se positivo o resultado da investigação patrimonial que indicar a existência
de relacionamento do devedor com instituições financeiras, para fins de penhora de dinheiro e aquela que
comprovar que a empresa está em atividade, para fins de penhora de faturamento.

§ 4o  A constrição preparatória poderá ser convertida em arresto.

§ 5o  O juiz não se pronunciará de ofício acerca da validade da constrição preparatória ou
seu reforço, salvo quando:

I - a constrição recair sobre bem impenhorável; e

II - houver evidente excesso de garantia.

§ 6o  A sentença que rejeitar liminarmente a execução tornará sem efeito a constrição
preparatória ou provisória.

§ 7o  O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para, preferencialmente
por meio eletrônico:

I - citação;

II - convolação da constrição preparatória em penhora ou arresto;

III - intimação do executado da convolação da constrição preparatória em penhora; e

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



7

§ 8o  Havendo pedido da parte exeqüente e fundado receio de frustração da garantia do débito,
o juiz poderá, ao despachar a petição inicial, adotar outras medidas acautelatórias necessárias ao resguardo do
resultado da execução, inclusive a remoção do bem para depósito indicado pela Fazenda Pública.

Art. 14.  Em qualquer momento, poderá ser deferida pela Fazenda Pública, antes do
ajuizamento da execução, ou pelo Juiz, após o ajuizamento, ao executado, a substituição de garantia por
depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia.

Art. 15.  A Fazenda Pública poderá, no interesse da eficácia da execução, promover
diretamente o reforço da constrição preparatória insuficiente e a substituição de bens objeto de constrição
por outros, obedecida a ordem enumerada no art. 655 da Lei no 5.869, de 1973.

§ 1o  A constrição efetuada após o ajuizamento da execução fiscal é provisória e deverá ser
comunicada ao juízo da execução fiscal no prazo de cinco dias da sua efetivação, sob pena de caducidade,
a ser declarada pelo juízo no ato de sua ciência.

§ 2o  Aplica-se à constrição provisória, no que couber, o mesmo procedimento estabelecido
para a constrição preparatória.

Art. 16.  A Fazenda Pública poderá requisitar às pessoas jurídicas de direito privado e aos
órgãos ou entidades da administração pública informações sobre a localização dos devedores e dos co-
responsáveis, a existência de bens e direitos, além de quaisquer outras informações relevantes ao
desempenho de suas funções institucionais, inclusive por meio do SNIPC.

Parágrafo único.  Quem dolosamente omitir, retardar ou prestar falsamente as informações
a que se refere o caput ficará responsável subsidiariamente pela dívida ativa em cobrança.

Art. 17.  A constrição preparatória ou provisória de dinheiro em conta bancária, ou em
quaisquer aplicações financeiras, que não poderá exceder o montante em execução, será efetivada pela
Fazenda Pública, que a determinará, por intermédio da autoridade supervisora do sistema bancário,
preferencialmente por meio informatizado.

§ 1o  A Fazenda Pública deverá ajuizar a execução fiscal três dias após a realização da
constrição preparatória sobre dinheiro, sob pena de ineficácia imediata da constrição.

§ 2o  A Fazenda Pública deverá comunicar à autoridade supervisora do sistema bancário,
por meio informatizado, em dez dias, contados da efetivação da constrição, o ajuizamento tempestivo da
execução, sob pena de desconstituição imediata e automática da constrição por esta.

Art. 18.  A Fazenda Pública poderá solicitar ao juiz competente para a execução fiscal que
arbitre o percentual do faturamento da empresa devedora que poderá ser penhorado.

§ 1o  Determinada a penhora, caberá ao representante legal da executada depositar
mensalmente os valores, na forma do art. 19, e prestar contas mensalmente à Fazenda Pública.

§ 2o  Sempre que o depositário da pessoa jurídica embaraçar a constrição do faturamento, a
Fazenda Pública poderá requerer, fundamentadamente, ao juiz competente seu afastamento, indicando,
desde logo, o administrador, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de administração,
bem como de prestar contas mensalmente, recolhendo os valores a favor da Fazenda Pública credora até o
limite total do crédito.

§ 3o  O juiz poderá arbitrar, alternativamente, a requerimento da Fazenda Pública, um valor
fixo que deverá ser depositado mensalmente pelo executado, levando-se em consideração o faturamento
declarado pela pessoa jurídica nos seis meses que precederem a decretação da penhora de seu
faturamento.
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Art. 19.  Os depósitos em dinheiro serão obrigatoriamente realizados:

I - na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pela
União, suas autarquias ou fundações de direito público, observado, inclusive para a dívida ativa de
natureza não-tributária, o disposto na Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998; ou

II - em instituição financeira que vier a ser indicada pelas Fazendas Públicas dos Estados,
Distrito Federal ou Municípios.

§ 1o  Se houver oposição de embargos, a conta onde houver sido depositado o dinheiro
ficará à disposição do juízo competente, na forma da Lei no 9.703, de 1998, que, após o trânsito em
julgado da respectiva decisão, determinará que o depósito atualizado e remunerado seja devolvido ao
depositante ou transformado em pagamento definitivo.

§ 2o  O dinheiro penhorado será depositado na forma deste artigo.

Seção IV
Da Suspensão do Ajuizamento da Execução e da Prescrição

Art. 20.  A autoridade administrativa legalmente incumbida de promover a execução fiscal
suspenderá o ajuizamento da execução enquanto não forem localizados bens, inclusive dinheiro, renda ou
faturamento, sobre os quais possa recair a constrição preparatória.

§ 1o  Decorrido o prazo máximo de um ano contados da notificação de que trata o art. 5o,
sem que sejam localizados bens, a autoridade administrativa ordenará, fundamentadamente, o
arquivamento dos autos do processo administrativo.

§ 2o  Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens, os autos do processo administrativo
serão desarquivados e será dado prosseguimento à cobrança.

§ 3o  Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, a
autoridade administrativa poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato.

Art. 21.  Esgotadas todas as possibilidades de penhora de bens e frustrada, em qualquer
tempo, a garantia do débito, o juiz poderá determinar a baixa da execução fiscal para novas diligências
administrativas, remetendo os autos ao órgão de representação judicial da Fazenda Pública competente.

§ 1o  As diligências de localização de novos bens do devedor serão realizadas, entre outros
meios, por intermédio do SNIPC.

§ 2o  A partir da data de remessa dos autos à parte exeqüente, após a devida baixa no
registro de distribuição, o débito estará sujeito à prescrição intercorrente, que poderá ser reconhecida de
ofício pelo juiz ou pela própria autoridade administrativa.

§ 3o  Encontrados que sejam, dentro do prazo prescricional, novos bens aptos a garantir a
execução, e procedidas as devidas constrições e averbações, serão os autos reapresentados ao juízo
competente para continuidade do processamento.

CAPÍTULO III
DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO

Seção I
Da Impugnação aos Atos de Execução
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Art. 22.  O devedor poderá impugnar os atos praticados pela Fazenda Pública, no prazo de
quinze dias, contados da data da ciência, mediante petição nos autos da execução fiscal ou, se esta não
houver sido ajuizada, por meio de petição que correrá em apenso aos autos dos embargos à execução, se
houver, apresentando pedido fundamentado de sustação ou adequação da constrição preparatória,
provisória ou averbação administrativa, enquanto perdurarem seus efeitos.

§ 1o  Quando não houver execução ou embargos ajuizados, o prazo para a impugnação
contará da citação realizada na execução, sendo facultado ao devedor ajuizar, desde logo, sua
impugnação, que será distribuída ao juiz competente para a execução fiscal, que será considerado
prevento.

§ 2o  A impugnação de que trata este artigo não possui efeito suspensivo, que poderá ser
deferido pelo juiz em decisão fundamentada.

§ 3o  Recebida a impugnação, a Fazenda Pública será intimada para prestar informações ao
juízo no prazo de quinze dias.

§ 4o  Com ou sem a apresentação de informações, o juiz decidirá a impugnação.

§ 5o  A impugnação será rejeitada liminarmente se for protelatória ou se não estiver
instruída com a documentação necessária à comprovação, de plano, do alegado pelo executado, não sendo
admitida a dilação probatória.

§ 6o  A impugnação de que trata este artigo não poderá versar sobre a liquidez ou
existência do débito objeto da execução.

§ 7o  As impugnações e petições farão sempre referência ao correspondente número de
inscrição em dívida ativa e outras informações suficientes para a identificação de seu objeto.

Seção II
Dos Embargos à Execução

Art. 23.  O executado poderá opor embargos em trinta dias, contados do recebimento da
citação realizada na execução.

§ 1o  A petição inicial deverá atender aos requisitos do art. 282 e 283 da Lei no 5.869, de 1973.

§ 2o  Não serão admitidas a reconvenção e a compensação, e as exceções, salvo as de
suspeição, incompetência e impedimento, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.

§ 3o  É facultado ao executado opor embargos à execução a partir da notificação de que
trata o art. 5o.

§ 4o  Quando o executado deixar de oferecer embargos tempestivos, a certidão de dívida
ativa passará a gozar de presunção absoluta de veracidade, não se admitindo novas alegações tendentes à
extinção do débito, exceto quando:

I - relativas a direito superveniente;

II - competir ao juiz conhecê-las de ofício; ou

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
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§ 5o  Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá
declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de
rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Art. 24.  Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda Pública para impugná-
los no prazo de trinta dias.

§ 1o  A Fazenda Pública poderá requerer ao juízo que houver determinado a intimação para
impugnar os embargos de devedor a suspensão do prazo para impugnação, para averiguação das
alegações de fato articuladas pelo embargante, tais como o pagamento e a compensação anteriores à
inscrição em dívida ativa, podendo tornar sem efeito todos os atos de execução até então praticados.

§ 2o  No prazo de suspensão da impugnação requerida pela Fazenda Pública, o devedor
fará jus à certidão de que trata o art. 206 da Lei no 5.172, de 1966.

§ 3o  A Fazenda Pública terá trinta dias, salvo prorrogação deferida pelo juízo, contados do
último dia do prazo de impugnação, para efetuar a análise de que trata o § 1o.

§ 4o  Até o fim do prazo de que trata o § 3o, a Fazenda Pública poderá:

I - cancelar, emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos, que somente poderá versar sobre a parte da certidão de dívida ativa
eventualmente modificada; e

II - prosseguir nos atos de execução e oferecer impugnação aos embargos com relação à
parte da certidão de dívida ativa que não restar alterada.

§ 5o  Quando a Fazenda Pública cancelar, emendar ou substituir a certidão de dívida ativa
em razão de alegações deduzidas em embargos do devedor, deverá pagar honorários de sucumbência,
sempre observado o disposto no art. 20, § 4o, da Lei no 5.869, de 1973, respondendo, proporcionalmente,
pelas custas que o devedor houver suportado, salvo quando o devedor tenha contribuído para o erro da
Fazenda Pública.

Art. 25.  A oposição de embargos não suspende o curso da execução.

§ 1o  O juiz poderá, a requerimento do embargante, em decisão fundamentada, determinar
a suspensão da prática dos atos de execução, independentemente de garantia, desde que, sendo relevantes
os fundamentos dos embargos, o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar
ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 2o  O juiz poderá, também, determinar o cancelamento dos atos de constrição já
praticados, quando presentes os requisitos mencionados no § 1o.

§ 3o  Nos autos dos embargos, o juiz poderá, ainda, deferir medida de caráter acautelatório
destinada a assegurar a eficácia prática da futura sentença, desde que, constatada a plausibilidade do
direito invocado, haja fundado temor de que a demora a tornará ineficaz.

§ 4o  As medidas de que tratam os §§ 1o e 2o poderão ser revogadas a qualquer momento,
especialmente se o executado tentar alienar ou diante de indícios de alienação de seu patrimônio sem
reservar bens suficientes para garantir a execução.

§ 5o  Na hipótese do § 1o, o executado é obrigado a comunicar ao juízo da execução toda a
movimentação que fizer em seu patrimônio que prejudique a satisfação do crédito da Fazenda Púbica, sob
pena de ineficácia do ato praticado.
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Seção III
Das Ações Autônomas

Art. 26.  Quando o devedor se opuser à inscrição em dívida ativa ou à execução por meio
de ação autônoma, será ela distribuída ao juiz competente para conhecer da execução fiscal e dos
embargos, que restará prevento.

§ 1o  A propositura, pelo devedor, de ação prevista neste artigo importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto, quando o objeto da
defesa ou do recurso administrativo for idêntico ao da ação judicial.

§ 2o  A propositura de qualquer ação relativa ao débito inscrito na dívida ativa não inibe a
Fazenda Pública de promover-lhe execução, todavia, se relevantes os fundamentos e diante de manifesto
risco de dano de difícil ou incerta reparação, ficará suspensa a execução, mediante garantia consistente
em depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27.  No âmbito da União, suas autarquias e fundações, compete ao representante
judicial respectivo determinar a notificação do devedor para pagamento e outras medidas administrativas
de que trata esta Lei.

§ 1o  Os atos descritos nesta Lei serão praticados pela Fazenda Pública competente para
iniciar o procedimento de execução.

§ 2o  A Fazenda Pública poderá solicitar a cooperação de outros órgãos de execução
sempre que os atos de cobrança necessitem ser praticados fora do território onde exerce suas atribuições.

Art. 28.  Nos embargos à execução fiscal e em todos os incidentes judiciais relativos à
execução, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo único.  A intimação de que trata este artigo será feita mediante vista dos autos,
com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, inclusive por meio eletrônico, pelo
cartório ou secretaria.

Art. 29.  Nos processos de liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores,
nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a audiência das Fazendas Públicas.

§ 1o  Ressalvado o disposto no art. 186 da Lei no 5.172, de 1966, o liquidante, o
inventariante e o administrador, nos casos de liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores,
se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos
bens administrados, respondem, solidariamente, pelo valor desses bens.

§ 2o  Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1o, poderão indicar bens livres e
desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida.

§ 3o  Os bens dos responsáveis e das pessoas indicadas no § 1o ficarão sujeitos à execução,
se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida.

Art. 30.  Os tribunais, no âmbito de suas jurisdições, poderão disciplinar a prática e a
comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade,
integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.
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Parágrafo único.  No âmbito da Justiça Federal, o disposto no caput será disciplinado pelo
Conselho da Justiça Federal.

Art. 31.  Os oficiais da Fazenda Pública, no exercício de suas funções, gozarão das
mesmas prerrogativas e fé pública atribuídas pela Lei no 5.869, de 1973, aos oficiais de justiça.

Art. 32.  Quando o devedor fechar as portas de sua casa ou estabelecimento ou adotar
outros procedimentos a fim de obstar a penhora ou o desapossamento de bens, o oficial da Fazenda
Pública lavrará certidão circunstanciada do fato.

Art. 33.  Mediante requerimento da Fazenda Pública, instruído com a certidão de que trata
o art. 32, o juiz competente para conhecer da execução autorizará o arrombamento e outras medidas que
se fizerem necessárias para garantir o livre acesso dos oficiais da Fazenda Pública aos bens do devedor,
determinando a expedição de mandado de arrombamento.

§ 1o  Deferidas as providências de que trata o caput, um oficial da Fazenda Pública e um
oficial de justiça, acompanhados da autoridade policial, que os auxiliará na constrição dos bens e na
prisão de quem resistir, cumprirão o mandado, realizando as medidas que se fizerem necessárias para
garantir o livre acesso dos oficiais da Fazenda Pública aos bens do devedor, lavrando de tudo auto
circunstanciado.

§ 2o  Os oficiais da Fazenda Pública e de justiça lavrarão, em conjunto com a autoridade
policial, o auto de resistência, do qual constará o rol de eventuais testemunhas, encaminhando uma cópia
ao juízo que autorizou o arrombamento.

Art. 34.  As pessoas jurídicas, enquanto estiverem com débito para com a Fazenda Pública
inscrito em dívida ativa, não garantido por dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, não poderão
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas ou dar ou atribuir participação de dividendos, juros
sobre o capital próprio, bonificações e assemelhados a seus sócios, diretores, gerentes, mandatários e
demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.

Parágrafo único.  A inobservância do disposto neste artigo importa em ato atentatório a
dignidade da Justiça, nos termos do art. 600 da Lei no 5.869, de 1973, e implicará multa que será imposta:

I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem as importâncias indevidas, em
montante igual a cinqüenta por cento das quantias distribuídas ou pagas; e

II - aos diretores, gerentes, mandatários e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos que receberem as importâncias indevidas, em montante igual a cinqüenta por cento dessas
importâncias.

Art. 35.  Esta Lei aplica-se às execuções fiscais não embargadas na data de sua vigência e
àquelas que forem instauradas após a mesma data.

Art. 36.  O caput do art. 8o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8o  O executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com juros e multa
de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, observadas as seguintes normas:” (NR)

Art. 37.  Até cinco anos após a entrada em vigor desta Lei, sua aplicação não será
obrigatória para as execuções fiscais promovidas pelos Estados e o Distrito Federal, que poderão ser
ajuizadas em conformidade com os termos da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Parágrafo único.  Os Estados e o Distrito Federal poderão optar, em atos próprios, pela
instauração de execuções em conformidade com os termos desta Lei, antes do prazo a que alude o caput.
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Art. 38.  Aplica-se a Lei no 5.869, de 1973, às matérias até então disciplinadas no § 9o do
art. 2o, no inciso III do art. 9o e nos arts. 11, 22, 23, 24, 34 e 35 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, revogados pelo art. 40 desta Lei.

Art. 39.  Esta Lei entra em vigor  um ano após a sua publicação, ressalvado o disposto nos
arts. 38 e 40.

Art. 40.  Ficam revogados:

I - o § 9o do art. 2o, o inciso III do art. 9o, e os arts. 11, 22, 23, 24, 34 e 35 da Lei no 6.830,
de 22 de setembro de 198;

II - o art. 15, inciso I, da Lei no 5.010, de 30 de maio de 1966; e

III - o caput do art. 98 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Brasília,
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EM Interministerial nº 186/2008 - MF/AGU

Brasília, 10 de novembro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência a minuta de Anteprojeto
de Lei que dispõe sobre a cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá outras providências,
elaborada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Conselho da Justiça Federal e
acadêmicos da área jurídica, como resultado de vários meses de trabalho e discussões com vários
setores da sociedade, da administração tributária e do Poder Judiciário.

2. Atualmente, a execução fiscal no Brasil é um processo judicial que está regulado
na Lei nº 6.830, de 1980. Nos termos desta Lei, todo processo, desde o seu início, com a citação
do contribuinte, até a sua conclusão, com a arrematação dos bens e a satisfação do crédito, é
judicial, ou seja, conduzido por um Juiz. Tal sistemática, pela alta dose de formalidade de que se
reveste o processo judicial, apresenta-se como um sistema altamente moroso, caro e de baixa
eficiência.

3. 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. Em
decorrência desta realidade, a proporção de execuções fiscais em relação aos demais processos
judiciais acaba se tornando cada vez maior.

4. Note-se que o número de execuções fiscais equivale a mais de 50% dos processos
judiciais em curso no âmbito do Poder Judiciário. No caso da Justiça Federal, esta proporção é
de 36,8%, e retrata o crescimento vegetativo equivalente ao da Justiça dos Estados do Rio de
Janeiro e São Paulo.

5. Consoante o relatório "Justiça em Números", divulgado pelo Conselho Nacional
de Justiça, no ano de 2005, a taxa média de encerramento de controvérsias em relação com novas
execuções fiscais ajuizadas é inferior a 50% e aponta um crescimento de 15% do estoque de
ações em tramitação na 1ª instância da Justiça Federal. O valor final aponta para uma taxa de
congestionamento médio de 80% nos julgamentos em 1ª instância.

6. Estima-se, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em média,
a fase administrativa dura 4 anos, enquanto a fase judicial leva 12 anos para ser concluída, o que
explica em boa medida a baixa satisfação eficácia da execução forçada (menos de 1% do estoque
da dívida ativa da União ingressam nos cofres públicos a cada ano por essa via). O percentual do
ingresso somente cresce com as medidas excepcionais de parcelamento adotadas (REFIS, PAES
e PAEX) e com a incorporação dos depósitos judiciais, mas não ultrapassa a 2,5% do estoque.

7. De fato, o estoque da dívida ativa da União, incluída a da Previdência Social, já
ultrapassa a cifra de R$ 600 bilhões de reais e, uma vez incorporado o que ainda está em litígio
administrativo, chega-se à impressionante cifra de R$ 900 bilhões de reais.
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8. São 2,5 milhões de processos judiciais na Justiça Federal, com baixíssima taxa de
impugnação no âmbito judicial, seja por meio dos embargos, seja por meio da exceção de pré-
executividade.

9. É importante destacar, ainda, que a baixa eficiência da cobrança forçada da dívida
ativa não tem afetado apenas as contas do Fisco. Em verdade, tal situação produz graves
distorções nos mercados, sendo profundamente danoso para a livre concorrência, uma vez que as
sociedades empresárias que honram pontualmente suas obrigações fiscais vêem-se, muitas vezes,
na contingência de concorrer com outras que, sabedoras da ineficácia dos procedimentos de
cobrança em vigor, pagam ou protraem no tempo o pagamento de tributos, valendo-se da
ineficácia dos procedimentos de cobrança em vigor.

10. Ademais, o processo de globalização em curso oferece novas oportunidades para a
fraude e a sonegação fiscal, facilitando que vultosos recursos possam, rapidamente, ser postos
fora do alcance da Administração Tributária. Essa questão tem motivado países como Portugal e
Argentina à promoção de importantes reformas em seus sistemas de cobrança forçada de
tributos, de maneira a obter o máximo de eficiência.

11. É nesse contexto que o modelo tratado no anteprojeto em causa faz-se necessário.

12. A proposta ora apresentada orientou-se pela construção de um procedimento que
propicie a integração da fase administrativa de cobrança do crédito público com a subseqüente
fase judicial, evitando a duplicidade de atos e reservando ao exame e atuação do Poder Judiciário
apenas as demandas que, sem solução extrajudicial, tenham alguma base patrimonial para a
execução forçada.

13. Conforme demonstraram os dados apresentados anteriormente, o sistema de
cobrança judicial tem se caracterizado por ser moroso, caro, extremamente formalista e pouco
eficiente. Isto decorre, em parte, do fato de não ser o Judiciário agente de cobrança de créditos,
mas sim instituição dedicada a aplicar o direito e promover a justiça.

14. No contexto atual, sabe-se que a paralisação dos processos executivos se deve, ou
à falta de citação do devedor que se encontra em lugar incerto e não sabido, ou à ausência de
indicação, pela exeqüente, dos bens penhoráveis.

15. O novo rito proposto prevê, na fase administrativa de notificação ao devedor da
inscrição da dívida, a interrupção da prescrição. Intenta-se, com tal disposição, um duplo
objetivo:

a) desobrigar o Fisco do ajuizamento de execuções fiscais destinadas apenas a
obstar a consumação da prescrição, como atualmente ocorre; e

b) interrompida a prescrição a partir da notificação administrativa, propiciar aos
órgãos fazendários o tempo necessário à identificação do patrimônio penhorável do devedor, de
forma a viabilizar, se for o caso, a execução forçada. Retira-se tal atividade da esfera judicial,
que, portanto, somente será chamada a atuar se houver indicação, pela Fazenda credora, dos bens
a serem penhorados.

16. A petição inicial da execução fiscal será instruída com a certidão de dívida ativa,
que dispensará, como hoje também ocorre, a juntada de cálculo demonstrativo do débito
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atualizado. Todavia, será indispensável a indicação dos bens a serem penhorados ou a
possibilidade de penhora do faturamento. Realça-se, com isso, um ponto importante da proposta:
o de que a utilização da via judicial somente será admitida se houver efetiva chance de êxito na
execução forçada.

17. O despacho que deferir a inicial importará em ordem para a convolação da
constrição preparatória em penhora ou arresto, bem como em citação para opor embargos. A
citação, a seu turno, será outro marco interruptivo da prescrição, preservando-se, no particular, o
sistema atualmente adotado na legislação civil, processual e tributária.

18. Para a defesa do executado adota-se o mesmo regime proposto na execução
comum de título extrajudicial, onde os embargos podem ser deduzidos independentemente de
garantia do juízo, não suspendendo, como regra geral, a execução.

19. Prestigia-se, assim, o princípio da ampla defesa, que fica viabilizado também ao
executado que não disponha de bens penhoráveis. Desaparece, por conseguinte, a disciplina da
prévia garantia do juízo como requisito indispensável à oposição da ação incidental.

20. Em contrapartida, a concessão de efeitos suspensivos aos embargos  ficará
condicionada ao concurso dos seguintes requisitos: a) relevância dos fundamentos; b) perigo de
dano de difícil ou incerta reparação. Intenta-se com estas restrições corrigir a atual situação, em
que se constata a propositura, em larga escala, de embargos meramente protelatórios ou
infundados, retardando injustificadamente a satisfação do crédito.

21. O devedor poderá questionar a legitimidade da dívida também por ação autônoma,
que será distribuída ao juiz da execução ou, se for o caso, ao que para ela seja competente. Há,
neste ponto, reconhecimento da conexão entre a ação executiva e a ação de conhecimento que se
refira ao crédito exeqüendo, o que determina a reunião de ambas. Afasta-se, com tal disposição,
o risco de prestações jurisdicionais contraditórias e prestigia-se o princípio da economia
processual pelo agrupamento de ações conexas.

22. Propõe-se a aplicação do regime comum do Código de Processo Civil para
disciplinar, na execução fiscal, os atos executivos de constrição (penhora, ordem preferencial de
bens, avaliação, intimação e substituição do bem constrito).

23. Propõe-se, no que tange aos atos de expropriação, seja também adotado o regime
comum da execução dos títulos extrajudiciais, o que importa incorporar à execução fiscal os
avanços que estão sendo propostos àquele regime, onde a realização do leilão público é a última
opção, dando-se prioridade à adjudicação e à alienação particular.

24. Ao prever a possibilidade da prática e comunicação dos atos processuais por
meios eletrônicos, a proposta incorpora, à execução fiscal, a utilização de recursos tecnológicos,
com promissores reflexos em celeridade e economia processual. Atribui-se aos tribunais, no
âmbito de sua jurisdição, a disciplina da adoção destes meios, que, por certo, atentará para a
capacidade operacional e as demais circunstâncias da comunidade jurisdicionada.

25. Por fim, o anteprojeto prevê a criação do Sistema Nacional de Informações
Patrimoniais dos Contribuintes. Muitos países desenvolvidos têm completo controle sobre as
operações patrimoniais realizadas, vez que se trata de instrumento inibidor de fraudes tributárias
e incrementa a arrecadação. O Brasil, apesar de prever no art. 185-A do Código Tributário
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Nacional a existência deste sistema, conta apenas com a DOI - Declarações de Operações
Imobiliárias, atualmente lastreado nos arts. 8º e 9º da Lei n.º 10.426/02.

26. No tocante ao exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do
executado, bem como quanto à garantia de acesso ao Judiciário, destacam-se os seguintes
aspectos do modelo em foco:

1) a desnecessidade de garantir o crédito para impugnar a execução no judiciário;

2) maior prazo para apresentação dos embargos (até noventa dias contados da
notificação da inscrição em dívida ativa);

3) possibilidade de apresentar, no âmbito administrativo, impugnação de pré-
executividade;

4) a constrição de bens pela administração só ocorre após o executado deixar de
apresentar garantia no prazo de sessenta dias da respectiva notificação; e

5) possibilidade de o executado requerer e obter do juízo federal liminar para
suspender o curso da execução.

27. Quanto ao aprimoramento da eficiência e da eficácia da cobrança administrativa,
salienta-se:

1) a realização de determinados atos de execução (constrição patrimonial e
avaliação de bens) diretamente pela Administração Tributária;

2) a realização do ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
somente se houver efetiva constrição patrimonial;

3) a utilização de meios eletrônicos, como a internet, para a prática de atos de
comunicação, constrição de bens e alienação;

4) a possibilidade de constrição de valores depositados em contas bancárias
diretamente pela Fazenda Pública; e

5) a concentração da defesa do contribuinte nos embargos, com a instituição de
mecanismos de preclusão que buscam evitar a renovação de litígios já decididos em juízo.

28. O sistema preconizado no modelo ora proposto busca, dessa maneira, alcançar
uma situação de equilíbrio entre o Fisco e o contribuinte, aperfeiçoando a cobrança por meio da
eliminação de controles de caráter meramente formal, ao tempo em que prestigia as garantias
constitucionais dos contribuintes, que passam a dispor de meios de defesa bastante amplos e
céleres.

29. Ressalte-se, ainda, que a retirada de parte do trâmite das execuções fiscais do
âmbito do Poder Judiciário terá importante impacto positivo na velocidade da própria prestação
jurisdicional. Como já salientado, o Poder Judiciário vive momento de grave congestionamento a
impedir uma prestação jurisdicional célere. A adoção da via administrativa para a execução
fiscal aliviará o Poder Judiciário de pesado fardo, liberando importantes recursos materiais e
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humanos que poderão ser empregados na rápida solução de lides que, hoje, levam anos para
serem julgadas.

30. No que tange à competência, a proposta concentra na Justiça Federal todas as
execuções fiscais da Fazenda Pública Federal. Isto porque a Justiça Federal já se encontra
suficientemente interiorizada para processar estas demandas, as quais hoje são delegadas à
Justiça Estadual, que não está habituada com as questões tributárias federais que são discutidas
nestes feitos.

31. Entende-se que, com a crescente interiorização da Justiça Federal, não mais se
justifica a regra geral de delegação de competência à Justiça Estadual, prevista no artigo 15,
inciso I, da Lei n.º 5.010, de 1966. Eventuais devedores domiciliados ou que tenham seus bens
penhoráveis em comarcas onde não funcionem Varas Federais poderão ser alcançados, se for o
caso, mediante execução por carta, nos termos do art. 1213 do Código de Processo Civil.

32. Por fim, ressalta-se que a consolidação do presente trabalho deriva da iniciativa de
várias instituições públicas e privadas, as quais trabalharam intensamente para que as idéias
existentes na comunidade jurídica fossem sistematizadas e organizadas. As premissas utilizadas
foram a eficiência e eficácia da execução fiscal, prestação jurisdicional célere sem descuidar das
garantias dos executados, respeitando sempre a natureza jurídica do crédito público envolvido.

33. A partir da Audiência Pública sobre a Execução Fiscal Administrativa realizada
pelo Conselho da Justiça Federal em 2007, sob a coordenação do Ministro Gilson Dipp,
Coordenador-Geral da Justiça Federal, foi iniciada a elaboração de um anteprojeto de Lei de
Execução Fiscal judicial, que incorporasse as sugestões do anteprojeto de Lei de Execução Fiscal
Administrativa da PGFN, do anteprojeto de Lei de Penhora Administrativa do Prof. Kioshi
Arada, bem como as sugestões do Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho, insigne tributarista
presente naquele ato.

34. Ademais, o modelo que ora se propõe tem respaldo no objeto da Consulta Pública
n.º 01/2005, visando propor um anteprojeto de lei voltado à revisão da Lei n.º 6.830 de 22 de
setembro de 1980, Lei de Execução Fiscal, apresentado pelo Conselho da Justiça Federal, tendo
em vista o interesse geral de que se reveste a matéria, havendo sido elaborado a partir de
proposta formulada por comissão formada no âmbito do Conselho da Justiça Federal,
coordenada pelo Ministro Teori Zavascki e de idéias contidas no anteprojeto de lei de execução
fiscal administrativa idealizado pela PGFN, na pessoa do Procurador-Geral Dr. Luís Inácio
Lucena Adams, no sentido de agilizar a cobrança da Dívida Ativa.

35. O grupo de trabalho foi composto por representante da AJUFE, Juiz Federal
Marcus Lívio Gomes e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Procurador da Fazenda
Nacional Paulo César Negrão, sendo as conclusões apresentadas ao Presidente da Ajufe, Juiz
Federal Walter Nunes da Silva Júnior e ao Procurador Geral da Fazenda Nacional, Dr. Luís
Inácio Lucena Adams e ao Coordenador-Geral da Justiça Federal, Ministro Gilson Dipp.

36. Alcançado o consenso em relação à maioria dos pontos controversos, o
Coordenador-Geral da Justiça Federal, Ministro Gilson Dipp, aprovou a consolidação de um
texto comum, que ora é apresentado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República para ser
encaminhado ao Congresso Nacional como Anteprojeto de Lei de Execução Fiscal fruto do
consenso entre vários atores da sociedade.
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37. Estas são, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, as razões que
fundamentam a proposta que ora submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Guido Mantega, Jose Antonio Dias Toffoli




