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RESUMO

O presente trabalho se dedica ao exame do rito da Lei n. 6.830, de 22 de

setembro de 1980, que regula o procedimento de cobrança judicial da Dívida Ativa

da Fazenda Pública. Não obstante abarcar todo o processo de execução  fiscal, o

enfoque da obra se concentra no instrumento da demanda, a petição inicial, e nas

possíveis reações do réu diante da citação, as defesas do executado.

O estudo abordará hipóteses comuns no cotidiano do tema, se valendo da

jurisprudência, principalmente as dos Egrégios Tribunal de Justiça do Estado do Rio

de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 

PALAVRAS-CHAVE:  Execução.  Fisco.  Dívida  ativa.  Petição  inicial.  Prescrição.

Decadência. Defesas.



RESUME

The present work is focused on the examination of the rite of Law n. 6.830, of

September 22, 1980, which regulates the procedure of judicial execution of tax debts.

Nevertheless encompass the entire procedure of tax debts judicial actions,  the work

focuses on  the  requirements  of  the  application and possible  reactions of  the

defendant, according to the jurisprudence, mainly the one from the Rio de Janeiro

State Court of Justice, Superior Court of Justice and Supreme Federal Court.

KEYWORDS:  Execution. Outstanding  debt. Complaint. Prescription.  Decay.

Defenses.
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INTRODUÇÃO

O ente político Estado, para atingir os fins colimados pela Constituição da

República,  precisa  auferir  bens  com  os  quais  possa  garantir  sua  subsistência

orgânica e, assim, prosseguir no desenvolvimento de ações que garantam todos os

direitos previstos em sede constitucional ou legal à população que se encontra em

seu território.

A maneira usual e basilar para que tal intento seja realizado ocorre através da

cobrança de uma obrigação pecuniária  (em regra)1 compulsória  devida ao Fisco

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o tributo. É o que diz a redação do

art. 3º do Código Tributário Nacional, in verbis: 

Art. 3º: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor  nela  se  possa  exprimir,  que  não  constitua  sanção  de  ato  ilícito,
instituída em lei  e cobrada mediante  atividade administrativa plenamente
vinculada.

Diante da determinação legal  constata-se que o tributo decorre de um ato

lícito,  uma  atividade  praticada  por  qualquer  pessoa,  seja  física  ou  jurídica,  que

enseja o seu lançamento, ato declaratório e constitutivo da obrigação tributária.

Consoante Sacha Calmon: 

É erro rotundo dizer que o lançamento institui o crédito. O erro continua
redondo  para  aqueles  que  querem  conciliar  correntes  inconciliáveis  e
proclamam que o lançamento declara a obrigação e constitui o crédito. A
obrigação nem sempre necessita ser declarada, e o crédito nasce sempre
com ela. Portanto, o lançamento apenas confere a exigibilidade ao crédito –
quando  isto  for  necessário  –  ao  individualizar  o  comando  impessoal  da
norma  (como  é  da  sua  natureza  de  ato  tipicamente  administrativo).  O

1 A Lei Complementar n. 104/2001 acrescentou o inciso XI ao art. 156 do Código Tributário Nacional,
permitindo a dação em pagamento em bens imóveis, na forma da lei.   TORRES, Ricardo Lobo,  in
Comentários ao Código Tributário Nacional.  MARTINS, Yves Gandra (coord.) et alli São Paulo: Ed.
Saraiva,   6ª.  ed.,  2011,  v.  2,  p.  425:  “Mas,  apesar  da  inexistência  de  dispositivo  expresso  na
legislação anterior, sempre se entendeu que nada obstava a que, em situações excepcionais, por lei
da entidade tributante, viesse a ser autorizada a dação em pagamento mediante a entrega de bens.
Era encontradiça na legislação federal  a permissão transitória para a  dação de bens imóveis.  O
Estado do Rio de Janeiro já teve leis específicas autorizando a entrega de instrumentos cirúrgicos,
medicamentos e material  escolar para o pagamento dos impostos estaduais, quando constatou a
existência de séria crise de liquidez naqueles setores da economia. De modo que a nova disposição
do art.  156,  XI  do CTN apenas veio  explicitar o que a legislação ordinária,  a jurisprudência  e  a
doutrina já aceitavam, e a nosso ver não proíbe,  a contrario sensu,  a dação de bens móveis por
intermédio de norma transitória. (...)”.
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lançamento prepara o título executivo da Fazenda Pública, infundindo-lhe
liquidez,  certeza e exigibilidade. g)  Na definição de lançamento,  o verbo
constituir  não  é  empregado  com o  sentido  de  criar,  nem se  reporta  ao
significado de ato jurídico constitutivo (criador, transformador, transferidor ou
extintor  de direitos materiais,  substantivos).  (...)  A redação trai  lição mal
assimilada  da  teoria  dualisa das  obrigações (...),  na qual  se distingue o
débito da responsabilidade. Ora, na espécie, não há obrigação e crédito,
como que independentes um do outro. A relação, já vimos, é de parte e
todo. O crédito é parte da obrigação. O que se quis dizer, no entanto, foi
simplesmente que o ato administrativo formalizador do crédito tem de estar
conforme  à  verdade,  na  medida  da  lei.  Assim  sendo,  as  modificações
advindas  do  procedimento  revisional  na  compostura  do  crédito  não
afetariam  a  obrigação,  antes  a  confirmariam  como  imaginada  em  lei.
(SACHA CALMON, 2002, p.14-15).

Não pago o valor correspondente no prazo fixado em lei, a Fazenda Pública

inscreve a dívida em sistemas e livros que lhes são próprios,  exarando então a

Certidão da Dívida Ativa, comumente abreviada por “CDA”.

Quanto a este ponto, cumpre sucintos esclarecimentos.

Consoante o art. 7º do CTN, “A competência tributária é indelegável, salvo

atribuição  das  funções  de  arrecadar  ou  fiscalizar  tributos,  ou  de  executar  leis,

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma

pessoa  jurídica  de  direito  público  a  outra,  nos  termos  do  §  3º  do  artigo  18  da

Constituição.”.  Infere-se,  pois,  que  em  regra  o  ente  político  constitucionalmente

competente para instituir tributos também será o sujeito ativo da relação tributária e,

portanto, a ele logra a prerrogativa de cobrá-los.

Diante do inadimplemento do contribuinte na via administrativa, os referidos

entes  perseguem a  dívida  em âmbito  judicial,  através  de  suas  correspondentes

Fazendas Públicas.

Na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha:

A expressão Fazenda Pública identifica-se tradicionalmente como a área da
Administração  Pública  que  trata  da  gestão  das  finanças,  bem como  da
fixação  e  implementação  de  políticas  econômicas.  (...)  Na  verdade,  a
expressão  Fazenda  Pública  representa  a  personificação  do  Estado,
abrangendo as pessoas jurídicas de direito público. No processo em que
haja a presença de uma pessoa jurídica de direito público esta pode ser
designada,  genericamente,  de  Fazenda  Pública.  A  expressão  Fazenda
Pública é utilizada para designar as pessoas jurídicas de direito público que
figurem em ações judiciais, mesmo que a demanda não verse sobre matéria
estritamente fiscal ou financeira. (CARNEIRO DA CUNHA, 2011, p. 15).

A legislação processual civil corrobora o entendimento do autor, referindo-se

à  Fazenda  Pública  quando,  na  verdade,  trata  das  pessoas  jurídicas  de  direito

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art18%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art18%C2%A73
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público. São as hipóteses dos arts.  20, §4º,  27, 188,  1.002, 1.007,  entre outros,

todos do Código de Processo Civil.

Quanto ao procedimento de inscrição da dívida, valho-me das palavras de

Ricardo Chimenti:  

Não sendo efetuado o pagamento do valor lançado, no prazo fixado em lei,
a Fazenda Pública inscreve a dívida, o que permite o controle da legalidade
da exigência; anota em um livro específico ou em um banco de dados o
nome, o endereço do devedor e dos corresponsáveis conhecidos, o valor
originário da dívida,  o termo inicial dos juros e da correção monetária,  a
origem do crédito, sua natureza tributária ou não tributária, seu fundamento
legal  ou  contratual,  a  data  da  inscrição  e,  se  for  o  caso,  o  número  do
processo administrativo no qual o débito foi constituído (art. 201 do CTN e
art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80). (CHIMENTI, 1997, p.45).

É, pois, a inscrição da dívida que dá azo à extração da Certidão de Dívida

Ativa.

A Lei n. 4.320/64 define a Dívida Ativa em seu art. 39, §1º:

 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.

Ainda no que tange à CDA, é ela título executivo extrajudicial, como reza a

norma  insculpida  no  art.  585,  VII,  do  Código  de  Processo  Civil.  Destarte,  é

documento hábil para a propositura de ação de execução. Já que no caso tratamos

da Fazenda Pública como sujeito ativo desta relação jurídica, o instrumento legal

específico  que  enseja  a  cobrança  nas  instâncias  judiciais  é  a  Lei  n.  6830/80,

conhecida por Lei de Execução Fiscal.

Veja-se, porém, a Súmula n. 279 do STJ: 

"1.  É  cabível  a  execução  fiscal  fundada  em título extrajudicial contra  a  Fazenda

Pública. (Súmula 279/STJ), desde que observada a norma do artigo 730 do CPC."

(RESP 200702433643, TEORI ALBINO ZAVASCKI, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE

DATA:04/02/2009.) 
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Outra exceção a esta regra geral dá-se com as anuidades devidas à OAB, já

que,  segundo  a  jurisprudência  do  STJ,  não  obstante  encontrarem-se  presentes

todos os elementos descritos no art. 3º. do CTN, não teriam natureza tributária. 

Assim, veja-se, como exemplo: 

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL. OAB.
ANUIDADE.  NATUREZA  JURÍDICA. EXECUÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL.  CÓDIGO  CIVIL.  1.  Embora  definida  como  autarquia
profissional de regime especial ou sui generis, a OAB não se confunde com
as  demais  corporações  incumbidas  do  exercício  profissional.  2.  As
contribuições pagas pelos filiados à OAB não têm natureza tributária. 3. O
título executivo extrajudicial, referido no art. 46, parágrafo único, da Lei nº
8.906/94,  deve  ser  exigido  em execução disciplinada  pelo  Código  de
Processo  Civil,  não  sendo possível  a  execução  fiscal regida  pela  Lei  nº
6.830/80.  4.  O  prazo  prescricional  para  executar  os  débitos  advindos
de anuidades não pagas deve ser aquele previsto pela legislação civil.  5.
Recurso  especial  provido.”).  (RESP  572080,  STJ,  2ª.Turma,  Rel.  Min.
Castro Meira, dec. un. pub. DJU 03.10.2005, p. 173).

Sendo a Fazenda Pública o sujeito ativo desta relação jurídica, o instrumento

legal específico que enseja a cobrança nas instâncias judiciais é a Lei n. 6830/80,

conhecida por Lei de Execução Fiscal.

Tecidos esses  comentários  introdutórios,  aproximamo-nos do momento  de

deflagração do processo judicial de cobrança da Dívida Ativa, onde analisaremos

seu rito, com enfoque nos elementos da peça exordial e nas reações que logra o

executado após ser validamente citado. 

Restará claro quando da análise da Lei  em conjunto com a jurisprudência

dominante  que  o  Estado  sobrepuja,  em muito,  o  executado,  quedando  este  por

vezes num estágio nefasto onde as suas possibilidades de reação adstringem-se a

sofrer atos constritivos face ao cerceamento dos ditames constitucionais da ampla

defesa. 

A vetusta Lei de Execução Fiscal não é mais condizente com os hodiernos

princípios  norteadores do processo de execução.  Passemos,  pois,  ao  exame do

processo judicial em si.

CAPÍTULO I
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1. DOS ELEMENTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

1.1 A inscrição do crédito em Divida Ativa

Inicia  a  Lei  de  Execução  Fiscal  (agora  abreviada  por  “LEF”  nesta  obra)

determinando em seu art. 1º a sua competência para reger a cobrança judicial da

Dívida  Ativa  da  União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  as  respectivas
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autarquias1.  No  intuito  de  conceituar  a  Dívida  Ativa,  remete  à  Lei  n.  4.320/64,2

aduzindo ainda que qualquer valor que deva ser cobrado pelos entes supracitados é

considerado  como  Dívida  Ativa  da  Fazenda  Pública,  abrangendo  atualização

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

A Dívida Ativa é composta, portanto, de créditos tributários e de créditos não-

tributários que tem o Poder Público face aos particulares, como foros e laudêmios. 

1 Lei n. 6.830/80: Art. 1º: A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil.   Art. 2º - 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. § 1º - Qualquer
valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado
Dívida  Ativa  da  Fazenda Pública.  §  2º  -  A  Dívida  Ativa  da  Fazenda Pública,  compreendendo a
tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato.  § 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 e suspenderá
a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se
esta ocorrer antes de findo aquele prazo.(...).” O conceito de “Dívida Ativa” é integrado pelo art. 39 da
Lei no. 4.320/64: “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.”. Observa
AGUIAR, Afonso Gomes.Tratado da Gestão Fiscal. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2011, p.  251: “Não
sendo  pagos  nas  datas  aprazadas,  os  créditos  existentes  em  favor  da  Fazenda  Pública  serão
escriturados numa conta denominada de dívida ativa, que serve como ato constitutivo e executório da
gestão fiscal,  com a finalidade de conhecer  a  liquidez e  a  certeza do crédito,  para coloca-los à
disposição  dos  órgãos  competentes  para  a  cobrança  judicial  dos  mesmos  através  da  ação  de
execução fiscal  (art.  1º.,   Decreto  no.  20.910/32).”.  O Manual  de Procedimentos de Dívida Ativa
aplicada à União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios aprovado pela Portaria 564/2004 do
Secretário do Tesouro Nacional em cumprimento ao art. 50, parágrafo 2º. da Lei de Responsabilidade
Fiscal, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, na forma da Lei no.
10.180/2001 e do Decreto no.  3.589/2000, em seus itens 1.2 e 1.3 diz que: “1.2 A Dívida Ativa,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1645.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1025.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1025.htm#art1
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Como exemplo,  veja-se  o  seguinte  julgado,  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª

Região:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  COBRANÇA  DE CRÉDITO NÃO  TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.  CESSÃO  DE CRÉDITOS CONSUBSTANCIADOS  EM
CÉDULAS  RURAIS  DO  BANCO  DO  BRASIL  S/A  PARA  A  UNIÃO.
NULIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1.  A inscrição em dívida ativa dos
contratos de crédito rural decorre da literalidade do art. 39, parágrafo. 2o.,
da  Lei  4.320/64,  que  determina  sejam  inscritos  em  dívida  ativa  todos
os créditos da  Fazenda  Pública,  ainda  que  decorrentes  de  multa  de
qualquer  origem  ou  natureza, foros,  laudêmios, aluguéis  ou  taxas  de
ocupação,  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  sub-
rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou
de outras obrigações legais. 2. A qualificação dos créditos de natureza não
tributária como créditos fiscais deriva da própria Lei 4.320/64, que dispõe
que a dívida ativa da União,  tributária  ou não tributária,  será apurada e
inscrita  na  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional,  nos  termos  do  art.  39,
parágrafo.  5o.,  do  referido  diploma  legal.  3.  Deve  ser  adotado  o
procedimento da execução fiscal para cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, em conformidade com a Lei 6.830/80, competindo à Procuradoria
da  Fazenda Nacional  não  apenas a  sua  inscrição  em dívida  ativa,  mas
também a sua cobrança,  através da propositura  da respectiva execução
fiscal. (...).  (APELREEX 1644, TRF-5ª. Região, 1ª. Turma, Rel.  Des. Fed.
Manoel Erhardt, dec. un. pub. DJE 24.02.2012, p. 149).

A  inscrição  em  Dívida  Ativa  deve  ser  feita  pela  autoridade  administrativa

competente,  suspendendo  a  prescrição  por  180  dias  ou  até  o  ajuizamento  da

execução fiscal,  se isto  lhe preceder.  Essa prescrição,  repetimos,  adstringe-se à

cobrança dos créditos  não – tributários, segundo jurisprudência atual do Superior

Tribunal de Justiça. Veja-se:

EXECUÇÃO 
FISCAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR 180 DIAS. ART. 2º , § 3º , 
DA LEI 6.830 /80. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. 
NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. I - 
Esta Corte sedimentou o entendimento de que o art. 2º , § 3º , da Lei 
6830 /80, só é aplicável às dívidas de natureza não-tributária. Já às 
dívidas de natureza tributária, é aplicável o art. 174 do CTN , norma 
recepcionada pela Constituição Federal com status de Lei 
Complementar. Precedentes: AgRg no Ag 863.427/MG, Rel. Min. LUIZ 
FUX, DJ 20.09.2007; REsp 611536/AL, Rel. Min. TEORI ALBINO 

regulamentada a partir da legislação pertinente, abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja
certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.
É,  portanto,  uma fonte  potencial   de fluxos de caixa,  com impacto positivo  pela  recuperação de
valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente alocada no Ativo. 1.3 Não se confunde
com a Dívida Passiva, que representa as obrigações do Ente Público para com terceiros, e que é
contabilmente registrada no Passivo e denominada de Dívida Pública.

2 Vide Introdução, p.3
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ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 14.05.2007. II - 
Agravo regimental improvido). (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1016445 SP 2007/0300010-5 (STJ)  .   
(grifos nossos)

Veja-se, ainda, o Ato Declaratório 12 da PGFN:

 AD 12 - Nas ações ou incidentes judiciais que visem ao reconhecimento de
que a norma contida no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830/80, segundo a
qual a inscrição em dívida ativa  suspende a prescrição por 180 dias ou até
a distribuição da execução fiscal, se anterior àquele  prazo, aplica-se tão-
somente  às  dívidas  de  natureza  não-tributária,  porque  a  prescrição  das
dívidas tributárias regula-se por lei complementar, no caso o artigo 174 do
CTN. Outrossim, não se deverá propor execução fiscal de débitos tributários
prescritos mediante a  desconsideração do prazo de suspensão previsto no
artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830/80”.  

Quanto ao dia de início da prescrição, veja-se: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO  E
PROCESSO  JUDICIAL  TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA  PRETENSÃO
DE COBRANÇA JUDICIAL  DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO
PELO  FISCO.  LANÇAMENTO  TRIBUTÁRIO  SUPLETIVO.  RECURSO
ADMINISTRATIVO.  INEXISTÊNCIA.  PRAZO QUINQUENAL.  TERMO
INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.  (...) 3. Deveras,
assim  como  ocorre  com  a  decadência  do  direito  de  constituir
o crédito tributário,  a prescrição do  direito  de cobrança judicial  pelo  Fisco
encontra-se  disciplinada  em cinco  regras  jurídicas  gerais  e  abstratas,  a
saber: (i) regra da prescrição do direito do Fisco nas hipóteses em que a
constituição do crédito se dá mediante ato de formalização praticado pelo
contribuinte  (tributos  sujeitos  a  lançamento  por  homologação);  (ii)  regra
da prescrição do  direito  do  Fisco  com  constituição  do crédito pelo
contribuinte e com suspensão da exigibilidade; (iii)  regra da prescrição do
direito  do  Fisco  com  lançamento  tributário  ex  officio;  (iv)  regra
da prescrição do  direito  do  Fisco  com lançamento  e  com suspensão  da
exigibilidade;  e (v)  regra de reinício  do prazo de prescrição do direito  do
Fisco  decorrente  de  causas  interruptivas  do  prazo  prescricional  (Eurico
Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª
Ed., Max Limonad, págs. 224/252). 4. Consoante cediço, as aludidas regras
prescricionais revelam prazo quinquenal com dies a quo diversos. 5. Assim,
nos casos em que o Fisco constitui o crédito tributário, mediante lançamento
(seja de modo originário, seja em caráter substitutivo), inexistindo quaisquer
causas de suspensão da exigibilidade ou de interrupção da prescrição, o
prazo prescricional conta-se da data em que o contribuinte for regularmente
notificado do lançamento tributário (artigos 145 e 174, ambos do CTN). (...)
(ADRESP890161, STJ, 1ª. Turma, Rel. Min. Luís Fux, dec. un. pub. DJE
28.02.2011).

Quanto à constituição do crédito tributário, explica Ricardo Lobo Torres que

Embora o crédito [tributário] se constitua juntamente com a obrigação pela
ocorrência do fato gerador, recebe ele graus diversos de transparência e
concretude  na  medida  em  que  seja  objeto  de  lançamento,  decisão
administrativa definitiva ou de inscrição nos livros da dívida ativa. O crédito
tributário passa por diferentes momentos de eficácia: crédito simplesmente
constituído (pela ocorrência do fato gerador) torna-se crédito exigível (pelo
lançamento notificado ou pela decisão administrativa definitiva) e finalmente

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/788864/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1016445-sp-2007-0300010-5
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/788864/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1016445-sp-2007-0300010-5
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crédito  exequível  (pela  inscrição  nos  livros  da  dívida  ativa),  dotado  de
liquidez e certeza. (TORRES, 2013, p.275).

A rigor, o crédito tributário se constitui com a ocorrência no mundo físico, do

fato gerador. O Código Tributário Nacional (CTN) em seu art. 1421, entretanto, afirma

constituir-se o crédito tributário com o lançamento regular realizado pela autoridade

administrativa, ou seja:

 (...) o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, calcular o montante do tributo devido,
identificar  o  sujeito  passivo  e,  sendo  o  caso,  propor  a  aplicação  da
penalidade cabível.

Para realizar o lançamento existe um prazo de 5 (cinco) anos, a autoridade

administrativa deve efetuá-lo neste tempo. Se perde o prazo, ocorre a decadência e

não  se  pode  mais  constituir  o  crédito  tributário.  Três  são  as  modalidades  de

lançamento, e dois o números de regras para contagem do prazo.

Na modalidade de lançamento por homologação, que ocorre principalmente

nos impostos indiretos, observamos a regra do art. 150, §4º, CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida  autoridade,  tomando  conhecimento  da  atividade  assim  exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4º Se a lei  não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos,  a
contar  da  ocorrência  do  fato  gerador;  expirado  esse  prazo  sem  que  a
Fazenda  Pública  se  tenha  pronunciado,  considera-se  homologado  o
lançamento  e  definitivamente  extinto  o  crédito,  salvo  se  comprovada  a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Exemplificando, suponhamos que x, comerciante, incorre no fato gerador do

ICMS  em  01/01/08.  Contudo,  ao  invés  de  pagar  R$  1.000,00,  paga  apenas

R$100,00.  Quedando inerte  a Administração Fazendária  até a data de 31/12/12,

decairá do direito da cobrança do restante. 

E caso não tenha havido pagamento nenhum? Então passaremos à análise

da norma seguinte, que regula esse caso e também as modalidades de lançamento

por declaração e por ofício.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
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Na modalidade de lançamento por declaração e por ofício, o prazo começa a

escoar-se a partir do exercício financeiro seguinte ao que ocorreu o fato gerador. É a

regra do art. 173, I, CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;

Tributo exemplificativo é o IPTU.

Não podemos olvidar que se já houve lançamento anterior, mas anulado por

ser vicioso, o prazo referido conta-se a partir da data em que se tornou definitiva a

decisão de anulação1.

Destarte, logra a autoridade administrativa competente o prazo, em regra de 5

anos, para constituir o crédito tributário através do respectivo lançamento, pelo que

escoado  este  lapso  temporal  decai do  direito,  não  tendo  que  se  falar  aqui  em

prescrição.

Nesta linha de pensamento, confira-se os seguintes arestos do C. STF:

Com a lavratura do auto de infração consuma-se o lançamento tributário.

Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa
lavratura.

Depois,  entre  a  ocorrência  dela  e  até  que  flua  o  prazo  para  o  recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza, de
que se tenha valido o contribuinte, não mais corre o prazo para decadência
e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso administrativo sem que ele
tenha  ocorrido,  ou  decidido  o  recurso  administrativo  interposto  pelo
contribuinte, há a constituição do crédito administrativo a que alude o art.
174 [do CTN], começando a fluir daí o prazo de prescrição da pretensão do
Fisco. (ERE 94.462-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 17-12-1982).

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. NORMA  DO  ESTADO  DE  SANTA
CATARINA  QUE  ESTABELECE  HIPÓTESE  DE  EXTINÇÃO  DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR  TRANSCURSO  DE  PRAZO  PARA

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 
anos, contados:
[...]

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado.
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APRECIAÇÃO  DE  RECURSO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.
CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO,  ART.  16.  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS  DA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL,
ART. 4º. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO.
A determinação do arquivamento de processo administrativo tributário por
decurso de prazo, sem a possibilidade de revisão do lançamento equivale à
extinção  do  crédito tributário cuja  validade  está  em discussão  no  campo
administrativo. Em matéria tributária, a extinção do crédito tributário ou
do  direito  de  constituir  o  crédito tributário por  decurso  de  prazo,
combinado a qualquer outro critério, corresponde à decadência. Nos
termos  do  Código Tributário  Nacional  (Lei  5.172/1996),  a decadência do
direito  do  Fisco  ao  crédito tributário, contudo,  está  vinculada
ao lançamento extemporâneo  (constituição),  e  não,  propriamente,  ao
decurso  de  prazo  e  à  inércia  da  autoridade  fiscal  na  revisão
do lançamento originário.  Extingue-se  um  crédito  que  resultou
de lançamento indevido, por ter sido realizado fora do prazo, e que goza de
presunção  de  validade  até  a  aplicação  dessa  regra  específica
de decadência. O lançamento tributário não pode durar indefinidamente, sob
risco de violação da segurança jurídica, mas a Constituição de 1988 reserva
à  lei  complementar  federal  aptidão  para  dispor  sobre decadência em
matéria tributária. Viola o art. 146, III, b, da Constituição federal norma que
estabelece hipótese de decadência do crédito tributário não prevista em lei
complementar  federal.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  conhecida  e
julgada procedente. (ADI 124, STF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, dec. un.,
julg.: 01.08.2008).

No mesmo sentido assevera Ricardo Lobo Torres, quando afirma que:

 o prazo de prescrição é de 5 anos contados da constituição definitiva
do crédito, isto é, da data marcada para o pagamento no lançamento
notificado ou do decurso do prazo de 30 dias contados da decisão
definitiva. Inexiste prescrição no processo tributário administrativo, o que
significa que entre o lançamento e a decisão definitiva  não corre o prazo
prescricional. (TORRES, 1998, p.259).

(grifei)

Observe-se que o STF e o STJ têm confundido a antecipação do pagamento

do tributo pelo contribuinte com o próprio lançamento, não obstante a exclusividade

da  competência  da  autoridade  administrativa  (art.  142  CTN),  com o  que,  tendo

havido  o  pagamento  conforme declarado  pelo  contribuinte,  inexistirá  decadência

possível,  ainda  que  nenhuma  a  atividade  administrativa  desenvolvida.  Veja-se,

assim, por exemplo:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPERCUSSÃO  GERAL  REJEITADA.  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.  (...)4. O Superior Tribunal de Justiça “pacificou
entendimento  no  sentido  de  que,  em  se  tratando  de  tributo  sujeito
a lançamento por homologação, no caso em que não ocorre o pagamento
antecipado  pelo  contribuinte,  o  poder-dever  do  Fisco  de  efetuar
o lançamento de  ofício  substitutivo  deve  obedecer  ao  prazo  decadencial
estipulado pelo artigo 173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda
Pública  constituir  o  crédito tributário extingue-se  após  5  (cinco)  anos
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contados  do  primeiro  dia  do  exercício  seguinte  àquele  em  que
o lançamento poderia  ter  sido  efetuado.(Precedente:  (…)).  Na  hipótese,
constatou-se  a  consumação  da decadência em  relação  a  diversas
obrigações relacionadas na notificação de débito impugnada, razão por que
devem ser  excluídas do crédito tributário.  (...)”  (AI-AgR 843914,  STF,  1ª.
Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, dec. un., julg.: 08.11.2011).

Começa aqui um dos grandes desafios a que deve o executado superar ao

longo da trama judicial.

Isto porque a máquina estatal, em virtude da quantidade de processos com

que  lida  diariamente  e,  permissa  venia,  da  ineficiência  que  às  vezes  lhe  está

imiscuída, perde o prazo para cobrar judicialmente o crédito tributário,  o fazendo

muitos anos após. Assim, é o eventual devedor surpreendido tempos depois com um

mandado de citação onde figura no polo passivo de um processo de execução fiscal.

Pela inteligência da correta compreensão dos institutos, a jurisprudência do

Tribunal  de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vem, de forma dominante,  não

dando azo a que prosperem os argumentos dos Procuradores do Estado nos casos

de  cobrança  de  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  a  Propriedade  de

Veículos Automotores, o IPVA.

Veja-se a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CRÉDITO  DE  IPVA  RELATIVO  AO  ANO  DE  2001.  PRESCRIÇÃO.
EXECUTIVO FISCAL DISTRIBUÍDO EM NOVEMBRO DE 2006, QUANDO
JÁ  DECORRIDO  O  PRAZO  PRESCRICIONAL.  IMPOSTO  CUJO
LANÇAMENTO SE DÁ DE OFÍCIO E SUA CONSTITUIÇÃO TEM COMO
TERMO  INICIAL  O  ANO  DO  RESPECTIVO  PAGAMENTO.  A
NOTIFICAÇÃO  DO  CONTRIBUINTE  É  EFETIVADA  MEDIANTE
DIVULGAÇÃO  DO  CALENDÁRIO  DE  PAGAMENTO,  QUANDO  É
DISPONIBILIZADA A RESPECTIVA GUIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174
DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.
POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DESNECESSIDADE  DE  HAVER
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O CONDÃO DE NOTIFICAR O
SUJEITO  PASSIVO. RAZÕES  DO  AGRAVANTE  QUE  NÃO  ENSEJAM
MODIFICAÇÃO  DO  JULGADO  QUE  SE  ENCONTRA  BEM
FUNDAMENTADO  NA  LEI  E  NA  JURISPRUDÊNCIA.  NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ, AGIAC 0170416-86.2006.8.19.0001,
Rel. Des. INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, j. 26-09-12.).

(grifei)
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Não obstante tenha-se atentado para o princípio constitucional da razoável

duração do processo e entendido o IPVA como tributo sujeito  a  lançamento por

ofício, não se pode olvidar do princípio da segurança jurídica neste caso.

Por este norteador do campo do direito, os administrados têm confiança de

que as relações jurídicas exauridas no passado adquirem uma estabilidade tal que

não podem ser mitigadas. Creem, portanto, que,  escoado o lapso temporal  para

ajuizamento da execução fiscal, não serão surpreendidos por tal processo judicial.

Trata-se, em suma, do direito adquirido que nas claras palavras de Maria Helena

Diniz,  é  o  direito  “que já  está  em condições de ser  exercido,  por  se  incorporar

imediatamente ao patrimônio do adquirente.1”.

José dos Santos Carvalho Filho2, discorrendo sobre o princípio em tela, aduz

que “a prescrição e a decadência são fatos jurídicos através dos quais a ordem

jurídica confere destaque ao princípio  da estabilidade das relações jurídicas,  ou,

como  se  tem  denominado  atualmente,  ao  princípio  da  segurança  jurídica.”,

afirmando ainda estar positivado no art. 54 da Lei n. 9.784/993.

Verifica-se então que diante da inércia da máquina estatal em fazer valer seus

direitos no prazo cominado em lei, não há espaço para outros entendimentos que

não aqueles que corroboram a ilegalidade do processo de execução fiscal fundado

em crédito prescrito ou caduco.

1.2 A aplicação subsidiária do código de processo civil

Preceitua a LEF em seu art. 1º que: 

Art.  1º: A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 1: teoria geral do direito civil. 27ª ed., 
São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, p. 394.
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed., Rio de Janeiro, Ed. 
Lumen Juirs, 2011, p. 33.
3 Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 
salvo comprovada má-fé.
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Por óbvio, aplica-se o CPC onde a LEF for omissa. Ainda mais, aplicar-se-ão

as disposições do processo de conhecimento à execução, consoante o art. 598 do

CPC4.

Ocorre que as normas do processo executivo fiscal quedaram estagnadas no

tempo, não evoluíram, ao contrário do Processo Civil comum, que passou por várias

mudanças na última década. Isto tem gerado conflitos, sendo a lei alvo de várias

críticas e debates.

Humberto Theodoro Júnior, grande estudioso do tema, assim discorre: 

Na verdade, padece a nova Lei de Execução Fiscal de, pelo menos, dois
graves defeitos fundamentais: a) a descodificação de um procedimento que
já  se  integrara  ao  Código  de  Processo  Civil,  como  peça  de  um  todo
harmônico  e  funcional;  e  b)  a  instituição  de  privilégios  exagerados  e
injustificáveis  para  a  Fazenda  Pública,  que  foi  cumulada  com  fatores
extremos  que  chegam,  em  vários  passos,  a  repugnar  à  tradição  e  à
consciência jurídica do direito nacional. (THEODORO JR, 2011, p. 04).

Este  pensamento  também  é  compartilhado  por  outro  grande  doutrinador,

Araken de Assis: 

A  dificuldade  particular  do  comentário  da  Lei  6.830/80  repousa  no
desapreço,  que  a  cada  passo,  ela  atrai.  O  diploma  combina  idéias
autoritárias e rançosas a uma linguagem obscura e confusa, denotando, já
no projeto, insanáveis vícios de origem. (ARAKEN DE ASSIS, 2010, p. 63).

Há, porém, vozes em contrário, como a de Maria Helena Rau de Souza:  

Assim,  é  imperioso  que se  compreenda o  procedimento especial  da  Lei
6.830/80 não como um conjunto de privilégios absolutos e incontrastáveis
do Fisco, mas como o rito de que se vale a Fazenda Pública na cobrança de
seus créditos, cujas prerrogativas traduzem opção do legislador, na busca
de uma proteção mais eficaz do interesse público. (VLADIMIR PASSOS,
1998, p.02-3).

Com efeito, veremos ao longo do trabalho que são inúmeras as críticas aos

institutos da LEF, os quais divergem em muito dos do CPC, garantindo demasiada

vantagem à Fazenda Pública, que, diga-se, entendemos incorreta, mormente por

não haver uma atualização nos mesmos moldes das que foram feitas no Código de

4 Art. 598.  Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de 
conhecimento.
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Processo Civil,  lei  geral  que regula  o  processo de execução comum, do qual  o

sujeito ativo não seja a Fazenda Pública.

Por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil deve-se entender que

não  obstante  leis  especiais  regulem demandas  executivas  específicas,  todos  os

princípios atinentes à execução e já consagrados pelo Estatuto geral de processo

urgem ser observados em caso de omissão da legislação específica.

CAPÍTULO II

2. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

2.1 Questões preliminares ao ajuizamento da petição inicial
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Antes de passarmos à petição inicial do processo de execução fiscal, fazemos

algumas considerações que julgamos preliminares ao conhecimento um tanto mais

exaustivo da petição inicial do processo de execução fiscal.

Regra geral, a competência para julgar o processo de execução fiscal exclui a

de qualquer outro juízo1. Assim, já havendo, por exemplo, processo de falência em

andamento da sociedade limitada Z, a execução fiscal permanecerá sob a égide da

Vara de Fazenda Pública (aqui no Estado do Rio de Janeiro), não se reunindo os

autos em um único juízo.

O sujeito  ativo  será  sempre a  Fazenda Pública,  a  LEF foi  intentada para

regular  um  rito  especial  em  favor  do  Estado  para  cobrança  de  seus  créditos,

consoante se vê da redação do art. 1º.

No polo passivo podem figurar os seguintes sujeitos:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I - o devedor;

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.

1 Art. 5º: A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui
a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do
inventário.  A questão da competência envolvendo, de um lado, o juízo cível (ação anulatória) e, de
outro, o juízo executivo fiscal ainda desperta polêmica na jurisprudência. Lembrando a jurisprudência
do  extinto  TFR,  que  entendia  haver  conexão  por  prejudicialidade  entre  aquelas  ações,  sem
necessidade de reunião de ambas, mas defendendo a possibilidade de serem reunidas em favor do
juízo que primeiro houvesse despachado, veja-se, por exemplo: RESP 683.628, STJ, 2ª, Turma, Rel.
Min.  Humberto  Martins,  dec.  un.  pub.  DJU 26.02.2007,  p.  577.  Na linha  da  suspensão da ação
executiva  fiscal  por  prejudicialidade  para  com  a  ação  anulatória  antecedente:  AC  38943  SP
2008.03.99.038943-9, TRF-3ª. Região, 3ª. Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, dec. un. pub.
DJF3 08.10.2010. Impossibilidade de reunião, quando para uma ação for competente Juízo Estadual
e,  para a outra, a Justiça Federal:  CC 7843 SP 0007843-16.2008.4.03.0000, TRF-3ª.  Região,  2ª.
Seção,  Des.  Fed.  André  Nabarrete,  julg.:  03.09.2013.  Declarando  a  existência  de  relação  de
prejudicialidade, mas também a obrigatoriedade da reunião das ações: CC 107910, STJ, Rel. Min.
Luís Fux, DJE 10.05.2010. A casuística é longa, mas sugere que o art. 5º. da Lei no. 6.830/80 não é
de aplicação tão tranquila assim.
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§  1º  -  Ressalvado  o  disposto  no  artigo  31,  o  síndico,  o  comissário,  o
liquidante,  o  inventariante  e  o  administrador,  nos  casos  de  falência,
concordata, 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.

2.2 Competência da causa

Pelo  Código  de  Divisão  e  Organização  Judiciária  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro,  CODJERJ,  a  competência  para  processar  e  julgar  as  execuções fiscais

oriundas do Estado e suas autarquias pertence a 11ª Vara de Fazenda Pública1.

Ainda dispondo sobre questões de competência, previu a LEF em seu art. 28

que “o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da

garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.”. 

Temos procedimento semelhante no CPC2, e em ambos o que se pretende é

conferir  maior  celeridade  ao  processo  e,  em  alguns  casos,  evitar  decisões

conflitantes. No caso, a redistribuição ocorrerá para o juízo da primeira distribuição,

a quem primeiro deveria conhecer da causa (art. 28, parágrafo único).

Ressalte-se  ainda que a  “a  cobrança judicial  da  Dívida  Ativa  da Fazenda

Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata,

liquidação, inventário ou arrolamento” 3.

Não obstante a concordata não mais exista em nosso ordenamento jurídico4,

o  artigo  29  da  LEF  mostra  a  sobrevalência  do  crédito  estatal,  denotando  a

importância do interesse público em jogo. Vejamos a redação do art. 29:

1Art. 97: Aos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública compete, por distribuição:
(...)
§ 3º - Ao Juiz da 11ª Vara da Fazenda Pública compete processar e julgar apenas e exclusivamente:
I – execuções fiscais requeridas pelo Estado do Rio de Janeiro e suas Autarquias;
II – feitos que tenham por objeto matéria tributária, nas quais seja interessado o Estado do Rio de 
Janeiro e
suas Autarquias; e
III – Cartas Precatórias pertinentes à matéria.
2 Art. 105.  Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das 
partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas 
simultaneamente.
3 Art. 29 da LEF.
4 Hoje temos os institutos da Recuperação Judicial e Extrajudicial. Vide Lei n. 11.101/05.
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Art.  29 -  A cobrança judicial  da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é
sujeita  a  concurso  de  credores  ou  habilitação  em  falência,  concordata,
liquidação, inventário ou arrolamento

Parágrafo  Único  -  O concurso  de  preferência  somente  se  verifica  entre
pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União e suas autarquias;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente
e pro rata;

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.

A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência vem entendendo que: 

Apesar de a execução fiscal não se suspender em face do deferimento do
pedido de recuperação judicial (art. 6º, 7º, da LF n. 11.101/05, art. 187 do
CTN e art. 29 da LF n. 6.830/80), submetem-se ao crivo do juízo universal
os atos de alienação voltados contra o patrimônio social  das sociedades
empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação
da  empresa.  (CC 114987/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA  SEÇAO,  julgado  em  14/03/2011,  DJe
23/03/2011).

2.3 A petição inicial

 Adentramos  agora  uma  das  áreas  onde  nos  propusemos  a  esmiuçar  um

pouco  mais  a  finalidade  deste  diploma  legal,  a  petição  inicial  do  processo  de

execução fiscal.

A  fim de demonstrar  a  inconstitucionalidade de algumas proposições aqui

estudadas, as comparamos com as que com elas guardam semelhanças e abordam

o mesmo tema,  mas previstas  no CPC,  confrontando-as ainda com princípios  e

garantias constitucionais.

Como  se  depreende  do  art.  6º,  §§  1º  e  2º,  a  petição  inicial  deve  vir

acompanhada da CDA1, facultando à autoridade competente constituir ambas de um

único documento, por meio eletrônico. Isto já ocorre, por exemplo, nos processos

judiciais elaborados pela PGE/RJ.

A CDA está incumbida de trazer, dentre outros, os seguintes elementos:

1 Vide Introdução e tópico 1.1.
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Art.  2º - 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. 

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

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.  

Colacionamos  aqui  um  modelo  de  petição  inicial  juntamente  com  a  CDA

referente ao processo de execução fiscal, constante do Manual de Execução Fiscal

elaborado pelo Conselho da Justiça Federal1, que segue no Anexo A.

O art. 3º diz que:

Art. 3º: A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro,  a
quem aproveite.

Nada temos aqui a impugnar a redação da lei. Veja que a Certidão de Dívida

Ativa  é  um documento  a  ser  exarado  por  funcionários  públicos,  gozando  de  fé

pública. Não poderia ser isto de outra maneira, fez bem a lei em afirmar que a CDA

goza  da  presunção  de  certeza  e  liquidez,  melhor  ainda  quando  permite  que  a

presunção seja ilidida.

1 DANTAS, Hamilton de Sá. Manual de Execução Fiscal. 3ª ed., Rio de Janeiro, Conselho da Justiça 
Federal, 2001, p. 11.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
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Ademais,  essa  presunção  tem uma  outra  razão  de  ser.  Ela  praticamente

repete a mesma redação da norma insculpida no art. 204 e seu parágrafo único, do

Código Tributário Nacional.1.

Mas comete o erro de conceder vantagem exacerbada à Fazenda Pública

quando lhe faculta,  até a decisão de primeira instância,  emendar ou substituir  a

CDA2, que é a própria causa de pedir do feito, como já dito alhures3.

Tratamos aqui da alteração objetiva da demanda.

Pelo art. 264 do Código de Processo Civil, 

Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir,
sem o consentimento do réu,  mantendo-se as  mesmas partes,  salvo  as
substituições permitidas por lei.

Parágrafo Único: A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma
hipótese será permitida após o saneamento do processo.

Sendo assim, o processo de execução aqui  denominado comum terá que

obedecer  a  essa  disposição,  medida  da  mais  salutar  garantia  processual.  Isto

porque citado o réu está completa a relação processual, já se sabe o inteiro teor da

demanda. Só poderá esta ser alterada depois da citação se com isso concordar o

réu, pois que a demanda em si muda, mudam os fatos e o fundamento jurídico que

lhe deram causa. Obviamente, ter-se-á que ser devolvido o prazo para manifestação

da defesa.  

Veja ainda que depois do saneamento do processo tal mudança jamais será

permitida, tamanha as consequências do ato.

1 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.

2 Art. 2º: “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.
[...]
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou 
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”
3

 Vide tópico 1.1.
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Imagine-se um processo onde já fora citado o réu, este já tenha proposto

Embargos à Execução, com toda a discussão sobre o mérito da causa, o juiz já

perto  de  proferir  sentença e,  então,  a  Fazenda Pública  verifica  que a  CDA não

corresponde com exatidão à verdade dos fatos, tendo que alterá-la em alguns de

seus elementos.

Como a CDA contém a origem da inscrição em Dívida Ativa, pode ser ela

alterada para que passe a constar uma origem (art. 2º, §5º, III) diversa da inicial e,

por conseguinte, o executado teria agora que se defender durante todo o processo

novamente, e por uma outra hipótese! 

Obviamente que tal dispositivo não deveria existir, tendo a Fazenda Pública

que ser sempre diligente quando do ajuizamento de suas execuções fiscais.

O CPC, já nos idos de 1973, percebeu que essa medida de alteração da

demanda era demasiadamente injusta para com o réu e, com a Lei  n.  5.925/73,

determinou a redação do art. 264 nos moldes em que fora acima citado. Portanto,

antes mesmo da LEF existir o Código de Processo Civil já impunha normas nesse

sentido.

No intuito de amenizar a questão, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-

se através da Súmula nº 392 com a seguinte redação:

“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.”.

De fato, tal prerrogativa à Fazenda Pública não se coaduna com o hodierno

sistema processual pátrio, não encontrando resguardo nas normas e princípios que

a própria Constituição da República Federativa do Brasil emana para os diversos

ramos do Direito.

Art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

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

Pois bem. Deste inciso a melhor interpretação que se pode fazer é a de que

ninguém pode sofrer qualquer restrição por parte da vontade estatal ou por parte de

quem quer que seja sem que tenha havido o devido processo legal, um processo

que forneça todas as garantias constitucionais como as do contraditório e da ampla

defesa, um processo que garanta às partes se valerem de uma ordem jurídica justa.

Nas palavras do brilhante processualista Alexandre Freitas Câmara, o  due

process of law:

 [...] deve ser entendido como a garantia de pleno acesso à justiça, a qual
se encontra – como visto – consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição da
República.

Há que se explicar, porém, o que se entende por “acesso à justiça”, para
que se torne clara a visão aqui manifestada do princípio do devido processo
legal. Tal acesso, frise-se antes de mais nada, não pode ser tido como uma
garantia formal, em que se afirmasse de forma hipócrita que todos podem
demandar, provocando a atividade do Judiciário, bastando para tal que se
contrate um advogado e adiantando as custas do processo. Tal  garantia
seria inútil, ineficaz e conseguintemente uma falsa garantia.

Deve-se entender a garantia do acesso à justiça como uma garantia  de
‘acesso à ordem jurídica justa’, na feliz e irretocável expressão de  Kazuo
Watanabe. (CÂMARA, Lições de direito processual civil, 2008, p.35).

Destarte, disposição legal que obstrua ou embarace ao executado seu direito

de defesa é inconstitucional, pois vai contra a ordem jurídica justa pretendida pela

nossa Carta Magna.

Câmara1, ainda discorrendo sobre o princípio em tela afirma que

Os princípios constitucionais devem ser aplicados em primeiro lugar (e não
em último), o que decorre da supremacia das normas constitucionais sobre
as  demais  normas  jurídicas.  Assim  sendo,  vai-se  aqui  examinar  os
princípios  constitucionais  do  Direito  Processual,  que  estabelecem  as
premissas do funcionamento do sistema processual brasileiro.

Dos princípios constitucionais do Direito Processual, o mais importante, sem
sombra de dúvida, é o do devido processo legal. Consagrado no art. 5º, LIV,
da Constituição da República, este princípio é, em verdade, causa de todos
os demais.

1 Op., Cit., p. 33.
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Vê-se, pois, que o princípio do devido processo legal estabelece premissa de

funcionamento de todo o sistema processual brasileiro, de forma que a Constituição

irradia  para  todas  as  normas  jurídicas  que  versem  sobre  direito  processual  a

obrigação de observá-lo.

Sendo assim,  não há que se  alegar  ser  a  Lei  de Execução Fiscal  norma

especial,  com  regras  próprias  e  que  busca  a  lídima  defesa  do  patrimônio  e

interesses  públicos.  Tudo  isso  é  sabido.  Mas  não  se  pode  aviltar  princípio

constitucional, por mais especial que seja a lei ou por melhor que seja a intenção.

A Constituição da República prevê ainda, no bojo do seu art. 5º, inciso LV,

que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela

inerentes”, positivando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Discorrendo  sobre  tais  princípios,  Antonio  Carlos  Cintra,  Ada  Pellegrini  e

Cândido Dinamarco afirmam que:

Decorre de tais princípios a necessidade que se dê ciência a cada litigante
dos atos praticados pelo juiz e pelo adversário. Somente conhecendo-os,
poderá ele efetivar o contraditório.Entre nós, a ciência dos atos processuais
é dada através da citação, da intimação e da notificação. Mas a citação, a
intimação  e  a  notificação  não  constituem  os  únicos  meios  para  o
funcionamento do contraditório; é suficiente que se identifique, sem sombra
de  dúvida,  a  ciência  bilateral  dos  atos  contrariáveis.  (...)  Em síntese,  o
contraditório  é  constituído  por  dois  elementos:  a)  informação;  b)  reação
(esta, meramente possibilitada nos casos de direitos disponíveis). (...) Em
virtude da natureza constitucional do contraditório, deve ele ser observado
não apenas formalmente, mas sobretudo pelo aspecto substancial, sendo
de  se  considerar  inconstitucionais  as  normas  que  não  o  respeitem.
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2011, p.62-63).

Claro fica, após a leitura dessa respeitável doutrina, que as disposições da

LEF que  cerceiam o  conhecimento  amplo  por  parte  do  executado  da  causa  do

processo são inconstitucionais,  não  merecem prosperar  em nosso ordenamento,

pois ferem princípios de suma importância à higidez do processo.
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Não se desconhece o art. 41 da LEF1, pelo qual as partes poderão requerer

ao juízo a exibição do processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida

Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública.

Não  obstante  a  lei  permita  à  parte  requerer  o  processo  administrativo

correspondente, isto é algo que já devia lhe pertencer de antemão, algo que fosse

de mais fácil alcance para posterior produção de quaisquer provas ou manifestação.

Ora, se a parte ré só puder tomar inteiro conhecimento da demanda no momento do

processo judicial, some-se a isso um prazo de cinco dias para pagar a dívida, ou,

querendo apresentar alguma defesa, primeiramente garantir a execução, no mesmo

prazo. O resultado a que se chega é que, a não ser que o executado tenha recursos

suficientes para de plano garantir a execução, terá que sofrer atos constritivos em

seu patrimônio sem ter a chance de falar no processo.

Prosseguindo  em  nosso  estudo,  vemos  que  a  Fazenda  Pública  está

dispensada de fazer requerimentos na inicial  para a produção de provas2,  sendo

desnecessário,  pois  tal  direito  disso  não  depende.  Mais  uma  vez,  nada  a  que

impugnar,  visto  que a medida colima conferir  celeridade regular  ao  processo de

cobrança da Dívida Ativa. 

CAPÍTULO III

3. DOS EFEITOS DA PETIÇÃO INICIAL

3.1 Juízo de Admissibilidade

Proposta a petição inicial, ela será distribuída a um dos juízos competentes e

seguirá à conclusão.

1 Art. 41: “O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou 
à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo 
as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou 
pelo Ministério Público.”.
2   “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:
[...]
§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.”
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Em toda e qualquer ação, incluída a de execução, há momento específico

para análise da petição inicial por parte do órgão jurisdicional. É neste momento que

o juiz verifica a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação,

além dos requisitos específicos, o que se denomina juízo de admissibilidade1. Na

verdade,  Juízo  de admissibilidade haverá  sempre que  se  tratar  de  qualquer  ato

processual, a começar pelo ato de recebimento da petição inicial.

É, pois, o juízo de admissibilidade um ato de extrema importância à demanda,

haja vista ser o processo de execução assaz agressivo ao patrimônio do devedor e

dispendioso para o Estado, pois usa de sua máquina judiciária. Assim, o juízo de

admissibilidade colima a prevenção do prosseguimento de uma demanda irregular,

que não deveria existir.  

Pois bem. Conclusos os autos, o juiz poderá deferi-la ou indeferi-la, se neste

caso não estiverem preenchidos todos os elementos da petição inicial. Nesta última

hipótese, pode ocorrer que os vícios que ensejam o indeferimento sejam sanáveis,

comportando então a emenda da petição inicial nos termos do art. 616 do CPC (dez

dias para o exequente corrigi-la). Este caso se verifica quando não presentes todos

os elementos  do  art.  282 c/c  art.  614,  ambos do Código  de  Processo Civil.  Se

insanável o vício, não há outro caminho que não o indeferimento da inicial por uma

das causas previstas no art. 295 do CPC.

Como  exemplo  jurisprudencial,  veja-se  a  decisão  proferida  no  RESP

1004747, STJ, 1ª. Turma, Rel. Min. Luiz Fux, dec. un. pub. DJE 18.06.2008:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  IPTU.
PRESCRIÇÃO  DOS  CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS  ANTERIORMENTE  AO
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO  DA
PRESCRIÇÃO.  LEGALIDADE.  INEXIGIBILIDADE  DA  CDA.
POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A prescrição pode
ser  decretada pelo  juiz  ex officio  por  ocasião do recebimento da petição
inicialdo  executivo fiscal, ou  antes  de  expedido  o  mandado  de  citação,
porquanto  configurada  causa  de  indeferimento  liminar  da  exordial,  nos
termos do art. 295, IV, c/c art. 219, § 5º, do CPC, bem assim de condição
específica para o exercício do direito da ação executiva fiscal, qual seja, a
exigibilidade da obrigação tributária materializada na CDA. 2.  Há que se
atentar para o fato de que a prescrição, na seara tributária, estampa certa
singularidade, qual seja, a de que dá azo não apenas à extinção da ação,
mas do próprio crédito tributário, nos moldes do preconizado pelo art. 156,
V, do CTN. Tanto é assim que, partindo-se de uma interpretação conjunta

1 MACHADO, Hugo de Brito. Juízo de admissibilidade na execução fiscal, Revista Dialética de
Direito Tributário , n° 22, p. 19.
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dos arts. 156, V, do CTN, que situa a prescrição como causa de extinção do
crédito tributário, e 165, I,  do mesmo diploma legal,  ressoa inequívoco o
direito do contribuinte à repetição do indébito, o qual consubstancia-se no
montante  pago a  título  de  crédito fiscal inexistente,  posto  fulminado  pela
prescrição. 3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Especial perfilhava o
entendimento  segundo  o  qual  era  defeso  ao  juiz  decretar,  de  ofício,  a
consumação da prescrição em se tratando de direitos patrimoniais (art. 219,
§  5º,  do  CPC).  Precedentes:  REsp  642.618  -  PR;  Relator  Ministro
FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, DJ de 01.02.2005; REsp 327.268 -
PE; Relatora Ministra ELIANA CALMON. Primeira Seção, DJ de 26.05.2003;
REsp 513.348 - ES, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ
de  17.11.2003.  4.  A  novel  Lei  11.051,  de  30  de  dezembro  de  2004,
acrescentou  ao  art.  40  da  Lei  de Execuções Fiscais  o  parágrafo  4º,
possibilitando  ao  juiz  da execução a  decretação  de  ofício  da  prescrição
intercorrente.  5.  O  advento  da  aludida  lei  possibilita  ao  juiz
da execução decretar  ex  officio  a  prescrição  intercorrente,  desde  que
previamente ouvida a Fazenda Pública para que possa suscitar eventuais
causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional  (Precedentes:
REsp 803.879 - RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ
de 03 de abril de 2006; REsp 810.863 - RS, Relator Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ de 20 de março de 2006; REsp 818.212 -
RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ de 30 de março
de 2006). 6. Tratando-se de norma de natureza processual, a sua aplicação
é  imediata,  inclusive  nos  processos  em  curso,  competindo  ao  juiz
da execução decidir a respeito da sua incidência, por analogia, à hipótese
dos autos. 7. Entrementes, in casu, a hipótese é diversa, posto não se tratar
a presente demanda de decretação da prescrição intercorrente, mas acerca
da  possibilidade  de  decretação  da  prescrição  de  plano,  quando  do
recebimento da petição inicial. 8. É de sabença que não há execução que
não seja aparelhada por meio de título executivo, sendo este um documento
indispensável  à  propositura  da  ação,  cuja  falta  acarreta  o  indeferimento
da petição inicial, na impossibilidade de sua emenda (arts. 583 e 284, do
CPC e art.  6º,  § 1º, da LEF e 203, do CTN). 9. É cediço que, uma vez
proposta  a  demanda,  cabe  ao  Judiciário  apreciar  sua  legitimidade,
procedendo a um juízo de admissibilidade da peça vestibular, o qual pode
levar à sua aceitação; à determinação de sua reforma, em razão de vícios
meramente formais; ou à rejeição liminar,  em virtude de vícios materiais,
como  o  não  atendimento  aos  requisitos  necessários  ao  seu
aperfeiçoamento,  cujo  acertamento  seja  infactível.  10.  No  caso  sub
examine, a Certidão da Dívida Ativa ostenta os atributos de certeza - posto
advir de lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 1997 a 2000; de
liquidez - porquanto consta do título a discriminação dos valores devidos;
mas carece do requisito da exigibilidade, uma vez que os créditos fiscais
encontram-se  prescritos.  Isso  importa  dizer  que,  conquanto  tenham sido
provados a existência e o objeto da dívida, falta ao referido título executivo
condição específica  ao exercício  do direito  da ação executiva fiscal, qual
seja a exigibilidade da obrigação tributária materializada no título executivo
extrajudicial - CDA, o que constitui óbice intransponível à exeqüibilidade do
título.  11.  Nesse segmento,  afigura-se inócua a oitiva da Municipalidade,
posto  consubstanciar  matéria  exclusivamente  de  direito,  insuscetível  de
saneamento  por  parte  da  Fazenda  Pública,  porquanto  a  prescrição  dos
créditos  tributários  deu-se  anteriormente  ao  ajuizamento  do
executivo fiscal, sendo  aferível  de  plano  pelo juízo, quando  do  ato  de
recebimento da exordial, autorizando o magistrado a extinguir o processo in
limine, nos termos do art. 269, IV, do CPC, em homenagem aos princípios
da economia e da efetividade processual. 12. Ademais, a prévia audiência
da  Fazenda  Pública  é  compulsória  apenas  no  tocante  à  decretação  da
prescrição intercorrente, determinada pelo § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 é
a  prescrição  intercorrente  contra  a  Fazenda  Pública  na execução
fiscal arquivada com base no § 2º do mesmo artigo, quando não localizado
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o  devedor  ou  não  encontrados  bens  penhoráveis.  (Precedente:  Resp
983293 /  RJ,  DJ de 29/10/2007).  13.  A constituição definitiva  do crédito
tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional
de cinco anos para o Fisco cobrar judicialmente o crédito tributário. 14. No
caso sub judice, tratando-se de IPTU - em que a notificação do lançamento
tem-se por efetuada com o recebimento do carnê pelo correio, no início de
cada  exercício,  quais  sejam,  os  de  1997  a  2000  (fls.  13  e  14)  -,
o Juízo monocrático, corroborado pelo Tribunal a quo, decretou a prescrição
dos créditos tributários em 28/02/02, 28/02/03, 28/02/04 e 28/02/2005. 15.
Tendo  a execução  fiscal sido  proposta  em  11/07/2005  (fl.  02),  ressoa
inequívoca a ocorrência da prescrição dos créditos exigidos pela Fazenda
Municipal,  porquanto  decorrido  o  prazo  prescricional  qüinqüenal.  16.
Recurso especial desprovido.”.

3.2 Do deferimento da inicial

Mas  sendo  deferida,  verificaremos  alguns  efeitos  peculiares,  constando  a

maioria deles do art. 7º da LEF.

Vamos a eles.

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

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

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

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

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento 
de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Na  petição  inicial  o  exequente  requer  o  pagamento  ou  a  garantia  da

execução.  Com  o  deferimento  da  mesma  o  autor  não  precisará  manifestar-se

novamente para pedir o que for do seu interesse, a ordem já está prevista neste art.

7º.

Como veremos, citado o executado dispõe ele de cinco dias para pagar a

dívida.  Não  sendo  quitado  o  débito  no  prazo  assinalado  em  lei,  de  imediato

proceder-se-á à penhora.
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Veja-se,  pela  redação  deste  artigo,  que  os  autos  não  precisarão  ir  à

conclusão  mais  uma  vez,  o  despacho  que  defere  a  inicial  já  engloba  todas  as

possibilidades previstas dos inc. I ao V, sem que para isso seja necessário também

uma nova manifestação do exequente.

Isto é assim para que se atenda aos princípios da economia processual e

também ao princípio da razoável duração do processo, este de sede constitucional.

Sendo óbvio o rito estipulado pela LEF, não há necessidade de nova conclusão ao

juiz nem de uma nova manifestação do exequente, pois os procedimentos já estão

previamente estabelecidos em lei e não precisam esses últimos personagens (juiz e

autor) da relação jurídica da execução fiscal despacharem ou peticionarem o que já

foi ordenado ou requerido.

Embora  cause  certa  estranheza  à  celeridade  intentada  pela  lei  e  mesmo

sabendo de todas as objeções que a ela  se  faz,  devemos lembrar  que trata-se

sobretudo de débitos fiscais, que se incorporarão ao Erário e então serão revertidos

ao custeio de ações governamentais para dar continuidade às funções do Estado.

Não se pode, pois, querer impugnar todos os dispositivos da LEF, haja vista que os

recursos havidos, em última análise, reverterão ao atendimento das necessidades

públicas. 

Assim, temos as seguintes hipóteses: 

- Encontrado o executado, será ele citado e, não pagando ou garantindo a dívida em

cinco dias, proceder-se-á à penhora e avaliação dos seus bens, feita por oficial de

justiça avaliador.

- Não tendo sido citado o executado por não ter domicílio certo ou dele se ocultar a

fim de evitar o prosseguimento do feito, o mesmo oficial  de justiça procederá ao

arresto e à avaliação dos bens.

- Comunicar-se-á da penhora ou arresto ao órgão competente para dar publicidade à

medida tomada (art. 14, I, II e III). Como exemplo, o DETRAN, se o bem penhorado

ou arrestado for veículo automotor. 
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Temos ainda outra importantíssima consequência que decorre do deferimento

da petição inicial, a interrupção da prescrição.

Com efeito, dispõe o §2º do art. 8º, que “O despacho do Juiz, que ordenar a

citação, interrompe a prescrição.”.  

Destarte, o curso do prazo prescricional voltará ao início, tornando-se ineficaz

qualquer contagem anterior para tanto. Lembre-se que o prazo da prescrição, depois

da constituição definitiva do crédito ocorre em cinco anos, consoante o art. 174 do

CTN1.

É possível ainda a prescrição superveniente à propositura da execução contra

a  Fazenda  Pública,  em caso  de  desídia  sua  quanto  à  prática  de  atos  que  lhe

competirem. Veja-se, assim, como exemplo: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CITAÇÃO DO  DEVEDOR
NÃO REALIZADA. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 219, § 5o. DO CPC. INAPLICABILIDADE
DA  NORMA  ESTABELECIDA  NO  ART.  40  DA  LEI  6.830/80.  RESP.
1.100.156/RJ,  REL.  MIN.  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  DJe  18.06.09,
JULGADO  PELO  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  PRETENSÃO  DE
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  106  DO  STJ.  MOROSIDADE  DO  PODER
JUDICIÁRIO.  QUESTÃO  QUE  IMPLICARIA  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA  7/STJ.  RECURSO  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA:
RESP.  1.102.431/RJ,  REL.  MIN.  LUIZ  FUX,  DJE  01.22.2010.
INADMISSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DO  RECURSO  ACLARATÓRIO
UNICAMENTE  PARA  FINS  DE  PREQUESTIONAMENTO  DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.  AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
535  DO  CPC.  EMBARGOS  REJEITADOS. (...)2.  Verifica-se  que  a
controvérsia foi solucionada de acordo com os parâmetros necessários ao
seu  deslinde.  É  entendimento  desta  egrégia  Corte  Superior  que
a prescrição da pretensão executiva pode ser decretada ex officio pelo juiz
na forma do art. 219, § 5o. do CPC, independentemente de prévia oitiva da
Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei 6.830/80,
que trata da prescrição intercorrente. 3. Afirmado pela Corte Estadual que a
demora  na citação do  devedor  ocorreu  por  absoluta  desídia  da  Fazenda
Pública  Estadual  na  condução  da execução  fiscal, a  alteração  dessa
conclusão é inviável, na via eleita, pois demandaria o reexame de matéria
fático-probatória.  (Súmula 7 do STJ). (...).  (EDAGRESP1265239, STJ, 1ª.
Turma,  Rel.  Min.  Napoleão  Maia  Nunes  Filho,  dec.  un.  pub.  DJE
10.09.2013).

1“ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 
da sua constituição definitiva.”
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O  próprio  Código  Tributário  Nacional  previa,  até  o  ano  de  2005,  que  a

prescrição era interrompida pela citação pessoal do devedor, contrastando com a

LEF. 

Em virtude de muitas discussões sobre qual dispositivo legal seria aplicável

aos  casos  concretos,  foi  editada  a  Lei  Complementar  n.  118/05,  que  alterou  a

redação do art. 174, Parágrafo Único, inc. I, do CTN, fazendo constar hodiernamente

que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar  a citação do

devedor.

Agora  ambos  os  diplomas  legais  se  adequam,  não  dando  margem  à

discussões e diferentes entendimentos sobre a interrupção ou não da prescrição.

CAPÍTULO IV

4. A CITAÇÃO DO EXECUTADO

Regulada pelo art.  8º da LEF, a citação por este diploma legal destoa um

pouco daquela regulado por nosso Estatuto Geral, o Código de Processo Civil.
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Com efeito, aqui a regra é de que a citação será feita pelo correio, com aviso

de recepção. Pode, entretanto, a Fazenda Pública a requerer de outra forma (art. 8º,

I).

Já o CPC também preceitua que a regra é a citação pelo correio, mas para os

processos de execução e, em outros casos específicos, far-se-á a citação por meio

de oficial de justiça. É o que dispõe os arts. 222, alínea “d” c/c art. 2241, ambos do

CPC.

Embora a citação por oficial de justiça busque dar mais certeza ao réu, a LEF

optou por ganhar celeridade, prevendo a regra da citação por correio. De fato, a LEF

necessita dessa celeridade, pois busca, como já dito, a lídima defesa do patrimônio

público.

A  citação  será  considerada  feita  quando  da  data  da  entrega  da  carta  no

endereço do executado, mas sendo ela omitida, dez dias após a entrega da carta à

agência postal (art. 8º, II).

Se o aviso de recepção (A.R.) não retornar no prazo de 15 dias corridos da

entrega da carta à agência postal, presume-se não feita a citação e tentar-se-á fazê-

la por outros dois meios: oficial de justiça ou por edital (art. 8º, III).

Visto que a citação por oficial de justiça é meio demasiadamente garantidor

da ciência da demanda por parte do executado, deverá a Fazenda Púbica requerê-la

na petição inicial. Se ainda assim não for o executado encontrado,  pedirá então a

sua citação por edital, como estipula o art. 8º, IV: 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no
órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30

1 Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto:  

(...)    

d) nos processos de execução;   (...)

Art. 224.  Far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados no art. 222, ou 
quando frustrada a citação pelo correio.”
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(trinta)  dias,  e  conterá,  apenas,  a  indicação  da  exeqüente,  o  nome  do
devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a
data e o  número da inscrição no Registro  da Dívida Ativa,  o  prazo e o
endereço da sede do Juízo.

Também será por edital a citação do executado que se encontrar ausente do

país, mas neste caso o prazo do edital é de sessenta e não trinta dias (art. 8º, §1º).

4.1 As consequências da citação

A citação inicial do réu é requisito de validade de qualquer processo (art. 214,

CPC); não apenas de conhecimento, mas também de execução ou cautelar1.

Citado o réu, está completa a relação processual.

Não sofre ainda nenhum ato de constrição em seu patrimônio, mas visto que

ciente da demanda executiva fica obrigado a um  facere, pois se quedar-se inerte

outra não será a consequência que não a invasão do Estado em seu patrimônio (art.

8º e incisos).

Vejamos, na jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO  FISCAL. NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS DODEVEDOR. INDISPONIBILIDADE DE BENS
E DIREITOS (ART. 185-A DO CTN). MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR,
A  EXEMPLO  DO  DISPOSTO  NO  ART.  4°  DA  LEI  8.397/1997
(CAUTELAR FISCAL),  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  PENHORA
ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN JUD. 1. Trata-se, na
origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de
indisponibilidade de bens, medida prevista no art. 185-A do CTN, em razão
do  não  esgotamento  de  diligências  "ao  alcance  da  exequente"  (fl.  57)
destinadas  à  identificação  de  bens  penhoráveis.  2.  A  indisponibilidade
universal de bens e de direitos, nos termos do art. 185-A do CTN, não se
confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras,
por meio do sistema Bacen Jud, disciplinada no art. 655-A do CPC (redação
conferida  pela  Lei  11.382/2006).  3.  O  instituto  sob  análise  encontra-se
estabelecido no art. 185-A do CTN, que tem a seguinte redação: "Art. 185-
A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem
apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos
e  entidades  que  promovem  registros  de  transferência  de  bens,
especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras
do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de
suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial". 4. Consoante previsão do

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., p. 27.
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art.  185-A do  CTN,  são  requisitos  para  a  concessão do  provimento  em
questão: a) devedor tributário; b) citação; c) ausência de nomeação de bens
à  penhora;  e  d)  impossibilidade  de  localização  de  bens  passíveis  de
constrição.  5.  A  indisponibilidade  de  bens  torna-se  possível  quando
o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à
penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis. Esta
última exigência conduz à conclusão lógica de que a medida sob análise
deve suceder às tentativas de penhora. 6. Consoante precedentes do STJ,
a  referida  prerrogativa  da  Fazenda  Pública  (requerimento  de
indisponibilidade de bens) pressupõe a comprovação do esgotamento das
diligências para localização de bens do devedor (AgRg no REsp 1.230.835/
MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 30.9.2011; AgRg
no Ag 1.164.948/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
2.2.2011;  AgRg  no  REsp  1.125.983/BA,  Segunda  Turma,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, DJe 5.10.2009). 7. Entende-se como "esgotamento de
diligências" o uso dos meios ordinários que possibilitam o encontro de bens
e  direitos  de  titularidade  da  parte  executada,  como,  por  exemplo,  o
acionamento do sistema Bacen Jud e a expedição de ofícios aos registros
públicos  de  bens  para  que  informem  se  há  patrimônio  em  nome
do devedor. Por  outro  lado,  não  se  pode  exigir  que  a  Fazenda  Pública
realize  busca  em todos os  registros de imóveis  do País. A razoabilidade
impõe  que  tal  providência  seja  adotada  no  cartório  do  domicílio  do
executado. 8. No presente caso, ao afastar a pretensão da agravante, o
Tribunal a quo aferiu que não houve busca de bens em nome da devedora
nos Cartórios de imóveis do seu domicílio, o que torna inviável a pretensão
da exequente. 9. Diferentemente, a penhora de dinheiro por meio do Bacen
Jud  tem  por  objeto  bem  certo  e  individualizado  (recursos  financeiros
aplicados  em  instituições  bancárias).  No  regime  instituído  pela  Lei
11.382/2006, é medida prioritária, tendo em vista que a reforma processual
visava  primordialmente  a  resgatar  a  efetividade  na  tutela  jurisdicional
executiva.  Independe,  portanto,  da  comprovação  de  esgotamento  de
diligências para localização de outros bens. 10. Dito de outro modo, como o
dinheiro é o bem sobre o qual preferencialmente deve recair a constrição
judicial,  é  desnecessária  a  prévia  comprovação  de  esgotamento  das
diligências  (note-se,  para  localização  de  bens  classificados  em  ordem
inferior), conforme sedimentado no julgamento dos apelos examinados sob
o  rito  do  art.  543-C do  CPC:  REsp 1.184.765/PA,  Primeira  Seção,  Rel.
Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2010 e REsp 1.112.943, Corte Especial,  Rel.
Min.  Nancy Andrighi,  Dje  23.11.2010. 11.  No REsp 1.184.765/PA,  sob o
regime do art.  543-C do CPC, a Primeira Seção realizou a interpretação
sistemática do art. 655-A do CPC com o art. 185-A do CTN, mas o objeto da
controvérsia era a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras
pelo Bacen Jud. 12. Conforme se percebe, sobretudo nos itens 12 e 13 da
ementa  do  aludido  recurso  representativo  da  controvérsia,  adiante
transcritos, o que prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por
parte  do  exequente  é  a  penhora  eletrônica  de  depósitos  ou  aplicações
financeiras,  instituto  distinto  da  indisponibilidade  dos  bens  e  direitos
do devedor: "12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do
CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a
penhora  eletrônica  de  depósitos  ou  aplicações  financeiras
independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte
do exeqüente. 13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a
aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência
de  dois  regimes  normativos  no  que  concerne  à  penhora  eletrônica  de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da
Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45
dias  após  a  publicação),  no  qual  a  utilização  do  Sistema  BACEN-JUD
pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra êxito  em
suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens; e
(ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir
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do qual se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a
fim  de  se  autorizar  a  penhora  eletrônica  de  depósitos  ou  aplicações
financeiras"  (REsp 1.184.765/PA, Rel.  Ministro Luiz Fux,  Primeira Seção,
DJe 3.12.2010). 13. Precedentes posteriores do STJ, na linha do que foi
decidido  no  citado  recurso  repetitivo,  mencionam  o  art.  185-A  do  CTN
juntamente com o art. 655-A do CPC, para autorizar, independentemente de
prévia busca por bens penhoráveis, a penhora de ativos financeiros pelo
Bacen Jud (AgRg no AREsp 66.232/PR, Rel.  Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 3.4.2012; REsp 1.229.689/PR, Rel.  Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 16.2.2012). 14. O provimento previsto no art.
185-A do CTN possui natureza cautelar, da mesma forma que o instituído
pelo art.  4° da Lei  8.397/1992, segundo o qual a decretação da medida
cautelar fiscal produzirá,  de  imediato,  a  indisponibilidade  dos  bens  do
requerido, até o limite da satisfação da obrigação. Não há como confundi-los
com a penhora,  ato de constrição judicial sobre patrimônio específico da
parte  executada.  15.  Agravo  Regimental  não  provido. “).  (AGA
201102770523, STJ, 1ª. Seção, Rel. Min. Hermann Benjamin, dec. un. pub.
DJE 03.09.2012).

Tem então o executado o brevíssimo prazo de cinco dias para pagar a dívida

e os encargos legais indicados na CDA ou então para garantir a execução (art. 8º,

caput) e, então, lograr legítimo direito a manifestar-se no processo.

Falamos  isto  porque,  como  se  verá,  as  defesas  do  réu  no  processo  de

execução  regulado  pela  LEF  são  muito  escassas,  só  pode  manifestar-se,  com

algumas  poucas  exceções,  através  de  embargos  do  executado,  mas  somente

estando garantida a execução.

Veja-se, como exemplo, o seguinte acórdão: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO
JUÍZO.  NECESSIDADE.  ART. 16, §  1º,  DA  LEI 6830/80.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  PRIMEIRO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO  PARA  INTIMAÇÃO  DO  DEVEDOR  PARA  CUMPRIR  A
EXIGÊNCIA SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO
MÉRITO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, de plano, extinguiu,
sem apreciação do mérito, os embargos à execução fiscal, nos termos do
art. 267,IV, do CPC, em face de ausência de condição de procedibilidade,
no  caso,  garantia  do  juízo.  2.  Com  a  nova  redação  dada  pela
Lei 11382/2006 ao art. 736 do CPC, alterou-se a sistemática prevista para a
oposição de embargos do devedor, afastando a exigência de prévia garantia
do juízo. 3. Por seu turno, o art. 16, parágrafo 1º, da Lei 6830/80, que regula
a  cobrança  da  Dívida  Ativa  da  Fazenda  Pública,  determina  não  serem
admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 4. Nos
termos do art. 1º da citada Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80) a cobrança
efetivada pela Fazenda Nacional deve se submeter aos ditames daquela lei,
norma  específica,  só  recorrendo,  de  forma  subsidiária,  às  disposições
do Código Processual Civil. 5. No caso em debate, o art. 16, parágrafo 1º,
da lei especial impõe o requisito da garantia do juízo como condição para a
oposição  dos  embargos  contra  a  execução  fiscal  e  essa  é  a  regra  a
prevalecer,  sobrepondo-se,  assim,  à  lei  geral  (lex  specialis  derrogat  lex

http://www.jusbrasil.com/topicos/11732423/artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/topicos/10739190/artigo-1-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/topicos/11732312/par%C3%A1grafo-1-artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com/topicos/11732423/artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10650743/artigo-736-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95201/lei-11382-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10713217/inciso-iv-do-artigo-267-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10713365/artigo-267-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/topicos/11732312/par%C3%A1grafo-1-artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
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generalis). Nesse sentido é o posicionamento do eg. Superior Tribunal de
Justiça, conforme acórdão proferido no REsp 1272827/PE, nos termos do
art. 543-C do CPC: (...) "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."  (REsp  1272827/PE,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  julgado  em  22/05/2013,  DJe
31/05/2013). 6. Esclareça-se não ser o caso de aplicação dos ditames da
Súmula  Vinculante  nº  28,  do  eg.  Supremo  Tribunal  Federal,  porquanto
aquela norma afastou a exigência de depósito prévio para o ajuizamento de
ação  judicial  que  pretende  discutir  a  exigibilidade  do  crédito,  não
alcançando, assim, a hipótese enfrentada nestes autos, a de embargos à
execução fiscal. 7. O próprio STF, em diversos julgados monocráticos, já
esclareceu  a  questão:  "A  ação  judicial  a  que  se  refere  o  enunciado
corresponde às medidas judiciais  que têm por objeto  qualquer etapa do
fluxo de constituição e de positivação do crédito tributário antecedente ao
ajuizamento  da  ação  de  execução  fiscal,  momento  em  que  ocorre  a
judicialização do inadimplemento do sujeito passivo."  (Rcl  14239, Relator
(a): Min. Joaquim Barbosa, julgado em 22/08/2012, publicado em Processo
Eletrônico DJe-175 Divulg. 04/09/2012 Public. 05/09/2012) e "(...) De fato,
apesar  de  ter  afastado  a  obrigatoriedade  de  depósito  prévio  para  a
impugnação judicial de decisões administrativo-tributárias, esta Corte jamais
pronunciou a inconstitucionalidade da exigência de garantia do juízo para a
oposição de embargos à execução, que, no âmbito fiscal, já vige há mais de
três  décadas."  (Rcl  11761,  Relator  (a):  Min.  Rosa  Weber,  julgado  em
01/08/2012, publicado em Processo Eletrônico DJe-155 Divulg. 07/08/2012
public.  08/08/2012).  (...)14.  Tal  entendimento  alinha-se,  também,  à
orientação traçada no REsp 1127815/SP, julgado sob a sistemática do art.
543-C  do CPC,  no  sentido  de  rechaçar  o  óbice  de  admissibilidade  dos
embargos  à  execução  quando  insuficiente  a  penhora,  admitindo,  como
solução mais plausível, a intimação do devedor para proceder ao reforço da
garantia (REsp 1127815/SP, Rel.  Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
14/12/2010). Apelação parcialmente provida, para declarar nula a sentença
e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que se proceda à
intimação do embargado para oferecer garantia à execução, sob pena de
extinção  do  feito  sem apreciação  do  mérito.”)  (AC  52602820114058300,
TRF-5ª. Região, 1ª.Turma, Rel. Des. Fed. José Maria Lucena, dec. un. pub.
DJF5 27.06.2013).

Vamos agora aos atos de constrição que pode sofrer o executado.

CAPÍTULO V

5. DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS

Analisaremos agora os dois institutos iniciais que visam a expropriação em

favor do Estado, previstos no art. 7º e incisos, as formas iniciais da Fazenda Pública

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/topicos/11732312/par%C3%A1grafo-1-artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com/topicos/11732423/artigo-16-da-lei-n-6830-de-22-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95201/lei-11382-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10650743/artigo-736-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109740/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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ver  garantido  o  seu  crédito  quando  o  executado  não  procede  ao  pagamento

voluntário da dívida.

5.1 A penhora

Não adimplida a obrigação no prazo legal, o oficial de justiça penhorará tantos

bens  quanto  forem  necessários  para  saldar  o  crédito  da  Fazenda  Pública,

excetuando-se aqueles considerados impenhoráveis1 (art. 10).

Hodiernamente é comum verificarmos a penhora online, levada a efeito pelo

sistema BACENJUD, onde o magistrado ordena o bloqueio dos valores encontrados

em contas bancárias do executado. Neste caso, mesmo os valores em caderneta de

poupança são alcançados por tal medida. Há quem entenda que caberá então ao 

executado o ônus de provar que o saldo existente destina-se a subsistência própria

e de sua família, consoante entendimento jurisprudencial.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EXECUÇÃO  FISCAL.
PENHORA BACENJUD.  IMPENHORABILIDADE.  DEPÓSITOS  EM
CADERNETA  DE  POUPANÇA.  QUANTIAS  RECEBIDAS  POR
LIBERALIDADE  DE  TERCEIROS,  DESTINADAS  AO  SUSTENTO  DO

1 Art. 649.  São absolutamente impenhoráveis:
 I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
 II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os
de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão 
de vida; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
 III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
 IV  -  os  vencimentos,  subsídios,  soldos,  salários,  remunerações,  proventos  de  aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento  do  devedor  e  sua  família,  os  ganhos  de  trabalhador  autônomo  e  os  honorários  de
profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de
2006).
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
VI - o seguro de vida; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
VII  -  os  materiais  necessários  para  obras  em  andamento,  salvo  se  essas  forem  penhoradas; 
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
VIII  -  a  pequena  propriedade  rural,  assim  definida  em  lei,  desde  que  trabalhada  pela  família;
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
 IX  -  os  recursos  públicos  recebidos  por  instituições  privadas  para  aplicação  compulsória  em
educação, saúde ou assistência social; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
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DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ARTIGO 649, IV, CPC. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PREVALECE O LIMITE DO INCISO X, DO
ARTIGO 649, DO CPC.  1.  A  execução deve  se  realizar  do  modo  menos
gravoso  possível  para  o  executado,  mas  sempre  em  favor  do  credor.
A execução do crédito público não pode ser processada de modo menos
eficaz que a execução comum, sob pena de não se justificar o regramento
por  lei  específica  de  um rito  próprio  de  execução de créditos  dos  entes
públicos,  atento  às  prerrogativas  que  inevitável  e  necessariamente  os
caracterizam:  a)  o  dinheiro  em  espécie,  em  depósito  ou  aplicado  em
instituição  financeira,  é  o  bem  sobre  o  qual  prioritária,  e  não
excepcionalmente,  deve  recair  a penhora;  b)  deve  ser  deferido  o
requerimento de penhora em dinheiro, se o executado, devidamente citado,
não garantir a execução, ou nomear à penhora bens de difícil alienação, ou
cujas tentativas de alienação judicial se mostrem infrutíferas (STJ - REsp nº
1.153.096/DF - Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 15/10/2009 -
DJe 21/10/2009). 2. Sabe-se que a penhora em dinheiro através do sistema
BACENJUD,  traduz-se  no  melhor  mecanismo  para  viabilizar  a  efetiva
realização do direito de crédito, tendo em vista que afasta a demora e o
custo do procedimento destinado à transformação de bem penhorado - o
imóvel,  o  veículo,  o  equipamento  p.ex.  -  em  dinheiro.  Tal  mecanismo
permite, inclusive, garantir a exata quantia necessária à plena satisfação do
credor,  restando  para  o  executado,  tão-somente,  o  dever  de  pagar
(CPC, art.  652).  3.  O Colendo Superior  Tribunal  de Justiça firmou o seu
entendimento no sentido de ser dispensável o esgotamento dos meios para
a  localização  de bens do  devedor.  Precedentes:  STJ  -  AgRg  no  AREsp
141443/PR - Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA
TURMA - Data do Julgamento 24/04/2012 - DJe 03/05/2012; STJ - AgRg no
REsp  1246400/MG  -  Relator  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI  -
PRIMEIRA TURMA -  Data do Julgamento 20/03/2012 -  DJe 23/03/2012;
STJ - AgRg no AREsp 94051/PR - Relator Ministro HUMBERTO MARTINS -
SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 01/03/2012 - DJe 07/03/2012. 4.
Noutro  eito,  a  atual  redação  do  art.  655  do CPC, após  a  alteração
promovida  pela  Lei  nº  11.383/2006,  que  institui  a  ordem dos bens a ser
observada na penhora, de acordo com o princípio da menor onerosidade
para o devedor, prevê, em seu inciso I, ou seja, o primeiro na ordem da
menor  onerosidade,  a  penhorabilidade  do  dinheiro,  em  espécie  ou  em
depósito  ou  aplicação  em  instituição  financeira.  Assim,  a  aplicação  da
penhora on-line sobre  ativos  financeiros  do  devedor,  no  limite  do  valor
executado, não ofende o referido princípio.  Nesta linha,  decidiu  este eg.
Tribunal Regional: AI 0010816-63.2011.4.02.0000 - Relator Juiz Convocado
MARCELO PEREIRA DA SILVA -  QUINTA TURMA -  DEJF 24/01/2012,
pág. 105; Processo 0016110-67.2009.4.02.0000 - Relator Desembargador
FREDERICO GUEIROS - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 16/11/2011
- DEJF 28/11/2011, pág. 217. 5. No caso vertente, como bem apontou o
doutor Parquet Federal, a regra do art. 649, IV, do CPC, somente dispensa
da penhora,no  que  respeita  aos  valores  monetários  recebidos  por
liberalidade de terceiros, aquela quantia destinada ao sustento do devedor e
de sua família. Todavia em nenhum momento a Agravante fez prova de que
os  valores  da  sua  caderneta  de  poupança  tinham  como  destinação
exclusiva a sua manutenção e da sua família,  nem mesmo de que eles
foram fruto de doação? Tampouco comprova que tais valores são, de fato,
oriundos de doação efetuada por sua filha, conforme alega. 6. Dispõe o art.
333, II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Noutro dizer,
incumbe à parte diligenciar a juntada da prova, quando a mesma encontra-
se em seu poder. Não o fazendo, ou fazendo de forma ineficiente, o pedido
não merece ser acolhido. 7. Portando, in casu, deve prevalecer a regra do
inciso X, do art.649, do CPC, que fixa como limite impenhorável a quantia
de 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança.
8.  Recurso  desprovido.”).  (AG  201002010076166,  TRF-2ª.  Região,  4ª.
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Turma Especializada, Rel.  Des. Fed. José Ferreira Neves Neto,  dec. un.
pub. e-DJF2R 06.08.2013).

A penhora é um ato de individualização dos bens que serão expropriados

para pagar o credor. Por meio da penhora, os bens do devedor são apreendidos e

deixados sob a guarda de um depositário, ficando afetados à futura expropriação1.

Na verdade, é o primeiro ato de constrição judicial sobre o patrimônio do executado.

Normalmente o próprio devedor é nomeado depositário dos bens penhorados.

Contudo, deles não pode mais usar ou fruir, pois tem a sua mera detenção. Mesmo

neste procedimento devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla

defesa, pois que influirão nos termos inicial e final para interposição de embargos do

devedor. Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO - PESSOA QUE SE IDENTIFICA COMO
SENDO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA - VALIDADE DO ATO
-  AUTO  DE  PENHORA  -  AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  DO  FIEL
DEPOSITÁRIO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
NULIDADE  DA  PENHORA  1.A  citação  da  executada  foi  realizada  por
pessoa que se identifica como funcionário da empresa, o Dr. José Roberto
Pereira, não fazendo qualquer ressalva sobre a sua falta de poderes para
receber citações e intimações.  A Corte Especial  do Superior Tribunal de
Justiça já  firmou entendimento  no sentido  de que é válida a  citação de
pessoa jurídica feita em pessoa que se apresenta como representante legal
da  empresa  e  recebe  a  citação  sem ressalva  quanto  à  inexistência  de
poderes de representação em juízo (AgRg nos EREsp 205275/PR, Rel. Min.
ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL).  Assim,  há que se reconhecer  a
validade da citação da executada. 4. Contudo merece reforma a decisão
recorrida, vez que demonstrada a ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa diante da irregularidade da penhora realizada. Isto porque
não consta do auto de penhora e depósito de fls. 66 a assinatura do Sr.
Mario Hamilton Priolli, nomeado como fiel depositário dos bens penhorados,
mas sim a assinatura do advogado Dr. José Roberto Pereira. Assim, o prazo
para o oferecimento dos embargos inicia-se após a regular intimação da
penhora que se aperfeiçoa com a nomeação de depositário para os bens
penhorados, devendo apor sua assinatura no termo respectivo. 3. Agravo de
instrumento  conhecido  e  parcialmente  provido.).  (AG  200802010162428,
TRF-2ª.  Região,  4ª.  Turma Especializada,  Rel.  Juíza Federal  Convocada
Carmem Silvia Lima de Arruda, dec. un. pub. DJF2R 06.09.2011).

A penhora será realizada obedecendo a ordem de preferência estabelecida

no art. 11 da LEF2. Daí será lavrado o auto ou termo de penhora (este quando o

1 RIOS GONÇALVES, Marcus Vinícius. Processo de execução cautelar. 14ª ed., Ed. Saraiva, São 
Paulo, 2011, p. 88. 

2 Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
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executado nomeia validamente bens que garantam a execução). Lembre-se ainda

que o oficial de justiça avaliará os bens penhorados1.

Ressalte-se que a penhora efetuada em dinheiro converte-se em depósito e

garante a execução, conforme preceitua o art. 11, §2º. 

Finalmente, efetuada a penhora e não embargada a execução, a Fazenda

Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução2, se de acordo ou não com os

bens penhorados. Analisa, na verdade, se obedecida a ordem do art. 11 da LEF.

Confira-se, à guisa de exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA IRREGULAR POR
NOMEAÇÃO INTEMPESTIVA E EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL.
ARTS. 8º, 10 E 11, DA LEI N. 6.830/80 E ART. 655, DO CPC. PEDIDO DE
PARCELAMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO. (...)3.
Não  se  pode  compelir  a  Fazenda  Pública  exequente  a  aceitar
em garantia à execução bem que não observe a ordem prevista no art. 655,
do  CPC.  Precedentes:  recurso  representativo  da  controvérsia  REsp.  nº
1.090.898  -  SP,  Primeira  Seção,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  julgado  em
12.8.2009  e  Súmula  406/STJ:  "A  Fazenda  Pública  pode  recusar  a
substituição do bem penhorado por precatório". 4. Pensar de modo diverso

I - dinheiro;

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

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou 
agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda 
Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

1 Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada 
por quem o lavrar.
2  Art. 18 - Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a 
garantia da execução.
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colocaria a Fazenda Pública em situação inescapável, na medida em que
não  poderia  fazer  a  exclusão  do  parcelamento  porque  existente
a garantia (ainda que irregular) e não poderia também pedir a substituição
ou  desconstituir  a garantia (ainda  que  irregular)  porque  existente  o
parcelamento a suspender a exigibilidade do crédito. 5. Recurso especial
provido.).  (RESP  1175286,  STJ,  2ª.  Turma,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques, dec. un. pub. DJE 13.12.2011).

5.2 O arresto

Quase tudo o que foi dito aqui vale para o arresto. Grosso modo, o arresto é a

penhora que se realiza quando não encontrado o devedor. Caberá também o arresto

na sua modalidade online, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD.
POSSIBILIDADE. (...) 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar
não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos
os  requisitos  legais,  o  juiz  pode  utilizar-se  do  Bacenjud  para  realizar
o arrestoprovisório  previsto  no  art.  653  do  Código  de  Processo  Civil,
bloqueando  contas  do  devedor  não  encontrado.  Em  outras  palavras,  é
admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos
próprios  autos  da execução. Nesse  sentido  é  a  orientação  firmada  pela
Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime
de  que  trata  o  art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil,  em  que  ficou
restabelecida  a  decisão  do  Juízo  Singular,  que,  em  30.01.2008,
determinara,  com  base  no  poder  geral  de  cautela,  o  "arresto prévio"
(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes
em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido.”).
(RESP 1240270, STJ, 2ª. Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, dec.
un. pub. DJE 15.04.2011).

De fato, assim estipula o art. 7º, III1 do diploma legal em comento. 

Observe-se,  porém,  que  a  LEF  nada  mais  diz  em  relação  ao  arresto,

quedando silente, devendo então ser aplicadas as normas do CPC.

Ab initio, o procedimento da penhora e o do arresto é o mesmo, nada temos a

alterar. O oficial de justiça, chegando ao domicílio do devedor, arrestar-lhe-á os bens

encontrados e que julgue suficientes para cobrir toda a dívida.

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. MULTA  ADMINISTRATIVA.  INMETRO.  BUSCA  DE  BENS
PENHORÁVEIS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO DOMICÍLIO DA PARTE

1 Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
(...)
III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; (...).
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EXECUTADA. ART. 7º DA LEI N. 6.830/1980. 1. Recurso especial no qual
se discute a possibilidade de o exequente pedir ao juízo da execução que o
oficial de justiça proceda à penhora dos bens eventualmente existentes no
domicílio da parte executada. 2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 6.830/1980,
o despacho do juiz que defere a petição inicial da execução fiscal importa
em ordens sucessivas ao oficial de justiça, o qual, citando a parte executada
e não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução, deve proceder
à penhora ou ao arresto de bens e/ou direitos, avaliando-os. Não havendo
bens para serem penhorados pelo oficial de justiça, por força do art. 40 da
Lei  n.  6.830/1980,  o  juiz  suspende  o  curso  da execução e  determina  a
intimação da Fazenda Nacional para que esta proceda às diligências que
entender cabíveis para localização de bens penhoráveis; decorrido um ano
e não encontrados bens, há o arquivamento da execução fiscal (§ 2º do art.
40 da Lei n. 6.830/1980). 3. É adequado o pedido do exequente de ordem
ao oficial de justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis
que  estejam  localizados  no  domicílio  da  parte  executada  (já  citada,  no
caso),  mormente  porque  somente  este  serventuário,  em cumprimento  à
ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte
executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever
da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens
penhoráveis  (§  2º  do art.  40 da Lei  n.  6.830/1980).  4.  Recurso especial
provido para determinar que seja expedido o mandado para que o oficial de
justiça, no endereço do domicílio da parte executada, proceda à penhora de
eventuais bens lá existentes, nos termos do art. 10 da Lei n. 6.830/1980.”).
(RESP  1374556, STJ, 1ª. Turma, Rel.  Min. Benedito Gonçalves, dec. un.
pub. DJE 28.08.2013).

Não  obstante  a  LEF  reste  silente  quanto  ao  procedimento  pós-arresto,

aplicamos as  normas do CPC.  Sendo assim,  compete  ao exequente,  depois  de

intimado do arresto, requerer a citação por edital do executado. Findo o prazo do

edital, logra este de cinco dias para pagar a dívida ou garantir a execução. Não se

manifestando, converte-se o arresto em penhora, nos termos do art. 654 do CPC1.

A partir daí temos o seguinte:

“Art.  12  -  Na  execução  fiscal,  far-se-á  a  intimação  da  penhora  ao  executado,

mediante publicação, no órgão oficial,  do ato de juntada do termo ou do auto de

penhora.”

Essa norma, por analogia, também vale para o arresto. É importantíssima,

pois o prazo para propor embargos, consoante o art. 16, III,  começa a contar da

intimação da penhora (e,  diga-se,  também do arresto,  embora improvável  que o

devedor o apresente).

1 Art. 654.  Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias, contados da data em que foi intimado do 
arresto a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação por edital do devedor. 
Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto 
em penhora em caso de não-pagamento.
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Se,  diante  desses  atos  de  constrição  patrimonial  o  devedor  não  quiser

oferecer os embargos pertinentes ou forem eles rejeitados, proceder-se-á aos atos

de expropriação dos bens: alienação, arrematação e adjudicação (art. 19 e ss. da

LEF).

CAPÍTULO VI

6. AS RESPOSTAS DO EXECUTADO EM FACE DA CITAÇÃO
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Neste item analisaremos quais são as possíveis manifestações do executado

após ter sido validamente citado, sem, no entanto, invadir o campo das defesas da

parte.

6.1 O pagamento integral

Citado o executado, a lei lhe abre o prazo de cinco dias para pagamento da

dívida. Se ele nada quiser questionar e pagar toda a dívida acrescida dos encargos

legais, não há muito mais o que se fazer. Destarte, a execução é extinta, com base

no art. 794, I, CPC. O juízo então emana ordem a que se dê baixa no processo e,

ato contínuo, o arquive.

6.2 O pagamento parcial

Faculta  a  lei  ao  executado pagar  somente  parcela  da  dívida,  no  valor  do

montante que julgar incontroverso, depositando o restante para garantir a execução

(art.9º, §6º). Lembramos que para propor embargos o devedor está adstrito ao ato

de garantia  da  execução,  seja  de  modo voluntário  ou  compulsório.  Antes  disso,

quase não há possibilidade de apresentar defesa eficaz.

6.3 A garantia da execução

No mesmo prazo para pagamento, logra o devedor a faculdade de garantir a

execução, nomeando bens à penhora.  Intimado do auto ou termo, poderá então

propor os embargos pertinentes. Não há razão para garanti-la se não quiser ver o

seu direito de defesa ser efetivamente resguardado.

6.4 A garantia da execução por terceiro

O diploma legal que estudamos permite que terceiro ofereça bens colimando

a garantia da execução (art. 19).

A interpretação  a contrario sensu do art. 9º, §1º da LEF, nos permite inferir

que qualquer bem, dentre aqueles elencados no art.  11, pode ser oferecido pelo

terceiro. Contudo, no caso de imóveis, há de se ter o consentimento expresso do

respectivo cônjuge.
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Como dito  no  item supra,  não há razão para  que se  garanta  a  demanda

executiva  se  não  forem opostos  os  embargos.  Sendo  assim,  não  propostos  os

embargos ou, rejeitados, será o terceiro intimado, sob pena de contra ele prosseguir

a execução nos próprios autos, para, no prazo de quinze dias (art. 19):

“I - remir o bem, se a garantia for real; ou

II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Divida

Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória.”.

No Anexo B ilustramos o procedimento.

CAPÍTULO VII

7. AS DEFESAS DO EXECUTADO

Consoante o renomado processualista Humberto Theodoro Jr.:
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Não é a execução um processo dialético. Sua índole não se mostra voltada
para o contraditório. Quando se cumpre o mandado executivo, a citação do
devedor é para pagar a dívida representada no título do credor e não para
se defender. (THEODORO JR, 2009, p. 389).

Contudo, isto não significa que o executado não vislumbre chance alguma de

defesa. Certamente a terá, pois se não estaria suprimindo princípios basilares para o

surgimento do Estado de Direito em que vivemos, quais sejam o devido processo

legal e seus corolários, a ampla defesa e o contraditório.

Por isso afirma Nelson Nery Júnior que: 

Entretanto, o contraditório também se manifesta no processo de execução,
embora de forma menos abrangente e incisiva do que nos processos de
conhecimento  e  cautelar,  pelas  próprias  peculiaridades  do  processo
executivo. (NELSON NERY, 2009, p. 136).

Para cada espécie de título executivo tem-se um processo de execução. Para

cada um desses processos de execução, um meio de impugnação, de defesa. Sob

nenhum argumento a defesa do executado pode ser obstruída, haja vista que se

assim for, frise-se, estamos diante de flagrante desrespeito aos mais importantes

princípios constitucionais.

Como já dito e esposado em itens anteriores, muitas são as críticas à Lei de

Execução Fiscal, e a que julgamos a principal delas demonstraremos no decorrer

deste capítulo. É caso de inconstitucionalidade que salta aos olhos, suscitada por

diversos autores, que estudaremos no próximo item.

Por serem várias as espécies de defesa, decidimos classifica-las quanto à(o):

-  previsibilidade  na  LEF:  endoprocessuais,  se  defesas  previstas  na  LEF  e

processadas  e  julgadas  em  função  da  execução,  e  extraprocessuais,  se  não

previstas ou, embora o sejam, criam processo novo, que não é afim ao processo de

execução fiscal. São estas as ações autônomas, dispostas no art. 38 da LEF: 

A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução,  na  forma  desta  Lei,  salvo  as  hipóteses  de  mandado  de
segurança,  ação  de  repetição  do  indébito  ou  ação  anulatória  do  ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
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- conteúdo: preliminares ou processuais, que se destinam a impugnar pressupostos

meramente processuais, e meritórias, defesas que têm por fim atacar a pretensão de

direito material do exequente e a extinção do feito com resolução do mérito.

Nosso  estudo  atem-se  às  defesas  endoprocessuais,  pois  guardam  maior

relação com as questões aqui tratadas, sejam elas preliminares ou meritórias.

Passemos a elas.

7.1 Embargos do devedor

7.1.1 Considerações preliminares

Consoante  nossa  classificação,  os  embargos  do  devedor  são  espécie  de

defesa  endoprocessual  meritória,  visando  à  desconstituição  do  título  executivo.

Podem também atacar incidentes processuais, mas, como veremos, há defesa apta

a tanto sem a necessidade de garantir-se o juízo. 

É  um  processo  de  conhecimento,  incidental,  porém,  autônomo  no  que

concerne ao processo de execução, ambos com procedimento diverso.

A defesa do executado é intentada, então, através dos embargos, ensejando

o devido contraditório,  mais amplo e abrangente do que na demanda executiva.

Também é este o pensamento do jurista José Carlos Barbosa Moreira: 

O oferecimento dos embargos dá ensejo à formação de novo processo, que 
não se confunde com o executivo, e tem natureza de um processo de 
cognição. Nele, invertem-se as posições da partes: autor é o executado 
embargante, réu é exequente embargado. (BARBOSA MOREIRA, 2010, p. 
336).

Os embargos do devedor  são a  mais  importante  defesa de que dispõe o

executado. Isto porque é através deles que se vislumbra alguma chance de alegar

praticamente qualquer matéria de defesa. Não obstante seja a mais importante, por
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vezes é a mais difícil de ver concretizada, pois necessário estar garantido o juízo

para o seu oferecimento, seja através de depósito, seja através de penhora.

7.1.2 Processamento dos embargos 

Diante da aplicação subsidiária da disciplina do Código de Processo Civil,

pelas normas insculpidas nos arts. 108 e 109, os embargos são julgados, em regra,

pelo mesmo juízo do processo de execução.

Como inicia processo novo, deve atender aos elementos da petição inicial,

constantes dos arts.  282 e 283. Por ser incidente e pelos preceitos da LEF não

possuir  efeito  suspensivo,  deve  ser  instruído  com  cópias  da  ação  principal  (a

execução – art. 736, parágrafo único) e, a princípio, a ela apenso. Em  síntese,  o

procedimento  dos  embargos  está  descrito  nos  arts.  16  e  17  da  LEF,  que  aqui

transcrevemos, in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

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.

Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para 
impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência
de instrução e julgamento.

Parágrafo Único - Não se realizará audiência, se os embargos versarem 
sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for 
exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença no 
prazo de 30 (trinta) dias.
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Assim, se o executado, em suma, garante a dívida, o prazo para oferecer

embargos conta-se a partir da data em que foi efetivado ou o depósito ou a juntada

aos autos do documento probatório de um dos meios garantidores do juízo; se não

garantida, mas realizada a penhora, conta-se a partir da intimação do executado,

desta diligência.

Nos  embargos  o  executado  deve  aduzir  tudo  o  que  achar  pertinente  à

extinção do feito, sendo vedadas a reconvenção e compensação. As exceções, em

regra, devem ser arguidas como matéria preliminar e processadas e julgadas com

os embargos (art. 16, §3º, LEF).

O representante judicial da Fazenda Pública, consoante o art. 25, LEF, deve

ser intimado pessoalmente do oferecimento dos embargos, dispondo do prazo de

trinta dias para resposta (art. 17, LEF).

Superado  este  momento  dialético,  o  juiz  designará  data  própria  para

audiência de instrução e julgamento, se necessário. Não o sendo, deve julgar em até

trinta  dias  (art.  17,  Parágrafo  Único).  Poderá  ainda  determinar  a  realização  de

perícia.

Questão interessante e controvertida é a que concerne à suspensão do feito.

Consoante o art. 739-A, introduzido ao CPC pela Lei n. 11.382/06, a regra é de que

os embargos não tenham efeito suspensivo, salvo se o executado fizer prova de

algumas situações fáticas e cumprir certos requisitos (§§ 1º ao 6º).

Anteriormente ao advento da Lei  supra,  que modificou substancialmente a

execução no processo civil comum, posições mais garantistas1 advogavam o mesmo

efeito (suspensivo) também no pleito executivo fiscal, com a aplicação conjunta dos

dispositivos da LEF, arts. 18 e 19, e do CPC, art. 739, §1º. Veja-se:

Art. 18 - Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública 
manifestar-se-á sobre a garantia da execução.

Art. 19 - Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os 
embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, 
sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias:

1 PEREZ, Andrea Mendonça de Albuquerque. Projeto a Vez do Mestre: Execução Fiscal, 2ª ed., Ed.
AJURIS, 2005, p. 38.
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I - remir o bem, se a garantia for real; ou

II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, 
indicados na Certidão de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia 
for fidejussória.

Saliente-se, de antemão, que hodiernamente este entendimento não encontra

respaldo  na  legislação  ou  jurisprudência.  Não  há  institutos  próprios  na  redação

destes dois artigos de onde se possa inferir a suspensão, nem hoje o CPC prevê,

em regra, tal efeito para os embargos. Certo é que ao executado deveria lhe assistir

esse direito, mas a LEF não o previu, nem implícita ou expressamente.

O art. 18 refere-se à hipótese de concordância ou não da Fazenda Pública

quanto à garantia da execução, e o art. 19 da possibilidade de prosseguimento da

execução contra o terceiro.

Portanto, se o que se pretende é a suspensão do feito, não se pode lograr

êxito através deste argumento, pois a LEF em momento nenhum dá azo a isso.

Contudo, pode-se aduzir a aplicação subsidiária do CPC (art. 1º da LEF), tendo por

aplicável o art. 739-A, §1º. 

A  jurisprudência  diverge  quanto  a  essa  possibilidade,  mas  há  julgados

acolhendo a tese da suspensão automática. Confira-se a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.291.923 - PR (2010/0154764-1)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.  EFEITO SUSPENSIVO.  NÃO-INCIDÊNCIA DO ART.  739-A DO
CPC.  NORMA  DE  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  À  LEI  6.830/80.
INTELIGÊNCIA DE SEU ART. 1º INTERPRETADO EM CONJUNTO COM
OS ARTIGOS 18, 19, 24 E 32 DA LEF E 151, DO CTN. 

1. Controvérsia que abrange a discussão sobre a aplicabilidade do art. 739-
A e § 1º, do CPC, alterados pela Lei 11.382/06, às execuções fiscais. 

2. A Lei 6.830/80 é norma especial em relação ao Código de Processo Civil,
de  sorte  que,  em conformidade  com as  regras  gerais  de  interpretação,
havendo qualquer conflito ou antinomia entre  ambas, prevalece a norma
especial. Justamente em razão da especialidade de uma norma (LEF) em
relação à outra (CPC), é que aquela dispõe expressamente, em seu artigo
1º,  que  admitirá  a  aplicação  desta  apenas  de  forma  subsidiária  aos
procedimentos  executivos  fiscais,  de  sorte  que  as  regras  do  Código  de
Processo Civil serão utilizadas nas execuções fiscais apenas nas hipóteses
em que  a  solução  não  possa  decorrer  da  interpretação  e  aplicação  da
norma especial. 
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3.  O  regime  da  lei  de  execução  fiscal  difere  da  execução  de  títulos
extrajudiciais, pois regula o procedimento executivo de débitos inscritos na
dívida ativa, ou seja, constantes de títulos constituídos de forma unilateral. 

4. A interpretação dos artigos 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da LEF leva
à conclusão de que o  efeito  suspensivo dos embargos à execução
fiscal  decorre  da  sua  apresentação.  Isso  porque  tais  dispositivos
legais preveem a realização de procedimentos tendentes à satisfação
do  crédito  (manifestação  sobre  a  garantia,  remissão,  pagamento,
adjudicação,  conversão  de  depósito  em  renda)  apenas  após  o
julgamento dos embargos ou nas hipóteses em que estes não sejam
oferecidos,  evidenciando  a  suspensão  do  prosseguimento  da
execução até o julgamento final dos embargos. 

5. Ainda a evidenciar o regime diferenciado da execução fiscal e o efeito
suspensivo inerente aos embargos que se lhe opõem, está o § 1º do artigo
16 da Lei  6.830/80,  segundo o qual  "não são admissíveis  embargos  do
executado  antes  de  garantida  a  execução",  o  que  denota  a
incompatibilidade com as inovações do CPC quanto ao efeito suspensivo
dos embargos à execução. 

6. Recurso especial provido. 

(grifei).

Quanto  à  eficácia  e  ao  conteúdo  da  sentença  proferida  em  sede  de

embargos,  ela  será  declaratória  quando  os  julgar  totalmente  improcedentes,

afirmando não ter  o autor  o direito alegado.  Será constitutiva negativa quando o

julgar procedente, pois se destinará à extinção do feito e, por conseguinte, do título

embasador da execução. Neste caso, os bens contritos do devedor retornarão ao

status quo ante,  livres de quaisquer ônus impetrados pela execução.  Na mesma

linha  de  pensamento,  afirma Wambier1 que  vencendo  o  autor  dos  embargos,  a

sentença  presta-se  “à  declaração  da  inexistência  ou  à  desconstituição  do  título

executivo e (ou) à desconstituição de atos do processo executivo.”.

Em virtude do art. 475, I e II, do Código de Processo Civil, nas causas em que

os entes federativos, suas autarquias e fundações de direito público forem vencidos,

seja  em  sede  de  sentença  ou  embargos  à  execução  fiscal,  essa  decisão  não

produzirá efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

Não se trata de um recurso obrigatório, apenas uma condição de eficácia da

sentença  ou  dos  embargos.  É  um reexame  necessário  para  assegurar  o  efeito

pretendido pelo vencedor da demanda. Essa condição somente não será aplicada

se: a) a sentença ou os embargos constituam vencedor o executado, nas causas

1 Luiz Rodrigues Wambier (coord.), Curso Avançado de Processo Civil, 8ª ed., Ed. RT, 2006, p. 304.
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que não exceda o valor certo de sessenta salários mínimos (§1ª) e; b) quando a

sentença estiver  fundada em jurisprudência  do pleno do STF ou em súmula  do

respectivo tribunal ou outro superior (§2º).

7.1.3 O manejo dos embargos e a segurança do juízo

Como se vê, a LEF não permite que sejam opostos embargos sem antes

estar  garantida  a  execução.  Destarte,  o  executado  logra  praticamente  nenhuma

defesa ante esse processo judicial de cobrança do Fisco.

Essa sistemática também era adotada pelo Código de Processo Civil pátrio

até  os  idos  de  2006.  Com  efeito,  a  reforma  processual  concebida  pela  Lei  n.

11.382/06 alterou a redação do art.  736,  definindo que os embargos podem ser

manejados sem a austeridade dos atos constritivos de bens do devedor, não era

mais necessária a garantia do juízo para impetrá-los. Isto veio à tona já no ano de

2006, diante dos reclames da sociedade jurídica para com as injustiças do processo

executivo  em relação ao devedor.  Outrossim,  porém,  continua sendo necessário

para a consecução do efeito suspensivo, agora dentre outros requisitos, a segurança

do juízo.

Ora, nada mais salutar! Suponhamos duas hipóteses: ilegitimidade passiva do

réu e impossibilidade de nomeação de bens à penhora, por não os haver.

No primeiro caso o devedor estaria obrigado a dispor de seus bens mormente

para  mostrar  não  ser  ele  quem deveria  figurar  no  polo  passivo  da  causa.  Não

obstante possa reaver a disponibilidade é uma verdadeira afronta ao princípio do

devido processo legal, pois por um bom tempo (meses, anos, não temos como aferir

quanto  tempo  será  preciso  para  o  Judiciário,  às  vezes  acometido  por  uma

morosidade desmedida, declarar a ilegitimidade passiva do réu) ficará o devedor

privado de seus bens em virtude de um pleito ilegal.

No  segundo  tratamos  de  um  seríssimo  caso  de  afronta  ao  princípio

constitucional da inafastabilidade do acesso à justiça, por praticamente não haver
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meios de defesa ao executado. Na verdade, fica este adstrito a uma inação, visto

que imprevista por lei qualquer defesa fora dos embargos.

O  que  ora  aduzimos  não  é  esdrúxulo  e  já  havia  vozes  doutrinárias

questionando, nesse mesmo sentido, a norma do CPC que exigia a segurança do

juízo para o manejo dos embargos, antes da reforma supracitada. Atentemos a lição

de Luiz Edmundo Appel Bojunga:

No sistema processual civil  vigente, se formos entender os embargos do
devedor como ação, e não como defesa, estaremos vedando uma ação de
oposição  movida  pelo  executado  numa  exegese  verdadeiramente
inconstitucional.  O  condicionamento  da  penhora  ou  depósito  para  o
exercício da ação incidental de embargos do devedor, que seria a medida
cabível, contraria e excepciona o disposto no art. 5°, XXXV, da vigente CF.
(BOJUNGA, 2005, P. 165).

A segurança do juízo para que se tenha acolhida ou, no mínimo apreciada

qualquer  pretensão aduzida  pelo  réu  é  uma repulsa,  também, aos princípios  do

devido processo legal e conseguintemente aos do contraditório e da ampla defesa.

Mais uma vez, transcrevemos esses dispositivos para obter êxito em nossa jornada

da melhor exegese dos princípios constitucionalizados do processo civil:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

XXXV  -  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou
ameaça a direito; (princípio da inafastabilidade do acesso à justiça)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal; (princípio do devido processo legal)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes; (...).” (princípio do contraditório e da ampla defesa).

(parênteses meus)

Data  venia, alcança as margens da pior exegese não compreender ante a

redação desses princípios  a  exigência  de  penhora  ou garantia  do  juízo  para  se

defender em âmbito judicial como uma afronta a todos eles.

Pelo  primeiro  devemos  entender  que  não  há  óbice  legal  a  que  seja

apresentada diante do Poder  Judiciário  qualquer  pretensão material.  Obviamente
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que deve o interessado cumprir certos requisitos, mas os que impedem o acesso à

justiça  são de plano,  inconstitucionais,  e  há  muito  deveriam estar  extirpados  do

nosso ordenamento jurídico.

O constitucionalista Alexandre de Moraes, quando do estudo do art. 5º, XXXV,

CF, assevera que:

Importante,  igualmente,  salientar  que o Poder Judiciário,  desde que haja
plausibilidade  da  ameaça  ao  direito,  é  obrigado  a  efetivar  o  pedido  de
prestação  judicial  requerido  pela  parte  de  forma  regular,  pois  a
indeclinabilidade  da  prestação  judicial  é  princípio  básico  que  rege  a
jurisdição, uma vez que a toda violação de um direito responde uma ação
correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue.

O STF, alterando seu posicionamento anterior, afastou verdadeira ‘barreira
ao acesso do Poder Judiciário’, como definido pelo Ministro Eros Grau, ao
declarar  inconstitucional  ‘toda  a  exigência  de  depósito  ou  arrolamento
prévios de dinheiro ou bens, para admissibilidade de recurso administrativo’.
(MORAES, Alexandre. Direito Constitucional, 28ª ed., Ed. Atlas,2012, p. 86-
87 apud STF – 2ª TURMA – RREE 546.374/ RJ e 546.385/RJ).

O mesmo entendimento que hoje se vê para a admissibilidade do recurso

administrativo, de lege ferenda, deveria ser aplicado para o manejo dos embargos à

execução fiscal.  Contudo,  a  jurisprudência  não vem entendendo  dessa  maneira.

Confira-se a seguinte ementa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro num recente

julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE
DEIXOU DE RECEBER OS EMBARGOS E EXTINGUIU O PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 267, INCISO
IV, DO CPC, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE GARANTIA
DO JUÍZO, E CONSIDEROU QUE A EXECUTADA EMBARGANTE NÃO
COMPROVOU  SUA  SITUAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  PARA  O
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO ALEGANDO
QUE  É  EMPRESA  EM  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL,  COM  GRANDE
DIFICULDADE  FINANCEIRA,  E  QUE  FAZ  JUS  A  GRATUIDADE
PRETENDIDA, ALÉM DO QUE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPUTA
PAGAMENTO  DE  DÉBITOS  TRIBUTÁRIOS  DECORRENTES  DO
INADIMPLEMENTO  DE  PARCELAMENTO  ESPECIAL  AMIGÁVEL
CELEBRADO ENTRE OS DEMANDANTES. ALEGA QUE A EXIGÊNCIA
DE DEPÓSITO PRÉVIO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE
AÇÃO JUDICIAL NA QUAL SE PRETENDA DISCUTIR A EXIGIBILIDADE
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO
STF.  NÃO  ASSISTE  RAZÃO  AO  APELANTE.  OS  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL  EXIGEM  REQUISITOS  PRÓPRIOS  PARA  A  SUA
CONSTITUIÇÃO E VALIDADE, DENTRE OS QUAIS O DA GARANTIA DA
EXECUÇÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  16,  §1º,  DA  LEI  6.830/80.
EMPRESA  AUTORA  QUE  DEIXOU  DE  PROMOVER A  GARANTIA  DO
JUÍZO. PRECEDENTES DO TJ/RJ E DO STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO
APELO. (Apelação Cível n. 0423149-35.2012.8.19.0001, TJRJ, julgado em
6/08/2013).
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Não  se  desconhece  o  teor  da  Súmula  Vinculante  n.  28  do  STF:  “É

inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de

ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”.

Ocorre  que  o  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  não  reconhece  a  sua

aplicação no caso da exigência de depósito prévio para os embargos na execução

fiscal. Acerca do tema, veja-se trecho da decisão monocrática da lavra da Ministra

Rosa Weber na Reclamação nº 11.761/ES:

1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jovisplast
Indústria  e  Comércio  de  Plásticos Ltda.,  contra  a  decisão proferida  pela
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos
da Apelação nº 2006.5001.0075.274. Alega-se descumprimento da Súmula
Vinculante 28, que apresenta o seguinte teor: “É inconstitucional a exigência
de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial  na
qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”.

(...)

A  Súmula  Vinculante  28,  que  a  reclamante  alega  ter  sido  inobservada,
originou-se da declaração de inconstitucionalidade do art. 19, caput, da Lei
8.870/1994, que condicionava o ajuizamento de ações judiciais relativas a
débitos para com o INSS ao “depósito preparatório  do valor  do mesmo,
monetariamente  corrigido  até  a  data  de  efetivação,  acrescido  dos  juros,
multa de mora e demais encargos”.  O leading case foi a ADI 1.074, cuja
ementa  tem  o  seguinte  teor:  “AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 19,  CAPUT,  DA LEI  FEDERAL N.
8.870/94.  DISCUSSÃO  JUDICIAL  DE  DÉBITO  PARA  COM  O  INSS.
DEPÓSITO  PRÉVIO  DO  VALOR  MONETARIAMENTE  CORRIGIDO  E
ACRESCIDO  DE  MULTA  E  JUROS.  VIOLAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO
ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 

1. O artigo 19 da Lei n. 8.870/94 impõe condição à propositura das ações
cujo objeto seja a discussão de créditos tributários. Consubstancia barreira
ao acesso ao Poder Judiciário.

2.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  julgada  procedente.”  (ADI  1.074,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 28.3.2007) No PSV 37, que
originou  a  súmula  em foco,  decidiu-se  acolher  uma redação  geral,  sem
referência à Lei 8.870/94, de modo a propiciar a sua aplicação a exigências
similares,  eventualmente  consagradas  em  outros  diplomas  legais  que
venham  a  restringir  o  direito  do  contribuinte  de  impugnar  judicialmente
decisões  administrativas.  A  sua  aplicação  não  se  estende,  contudo,  à
exigência  de  garantia  prévia  da  execução  fiscal  para  a  oposição  de
embargos,  estabelecida no art.  16, § 1º, da LEF. De fato,  apesar de ter
afastado a obrigatoriedade de depósito prévio para a impugnação judicial de
decisões  administrativo-tributárias,  esta  Corte  jamais  pronunciou  a
inconstitucionalidade da exigência de garantia do juízo para a oposição de
embargos  à  execução,  que,  no  âmbito  fiscal,  já  vige  há  mais  de  três
décadas. É evidente, portanto, que a alegada inconstitucionalidade do art.
16, § 1º, da Lei 6.830/80 não pode ser pronunciada em sede de reclamação.
(Rcl  11761,  Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER,  julgado  em  01/08/2012,
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publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-155  DIVULG  07/08/2012
PUBLICADO EM 08/08/2012).

Para nós, uma vez que obstrui a defesa do executado, muito provavelmente

ele será privado de seus bens. Portanto, não houve contraditório no processo, quiçá

alguma –ampla- defesa. Por conseguinte, ilegal e inconstitucional o feito.

Alexandre Freitas Câmara, quando se propõe a ensinar o processo executivo,

leciona o seguinte: toda a primeira vez que o réu puder se manifestar na demanda

não pode haver cerceamentos à sua defesa; ele pode trazer à baila toda a matéria

alegável à espécie de procedimento da causa sem maiores ônus. É essa, segundo

esse  brilhante  processualista  e  Desembargador,  a  sistemática  do  processo  civil

hodierno.  Exemplifica:  no  processo  de  execução  embasado  por  título  executivo

judicial, o réu passou por um processo de conhecimento anterior, que lhe ofereceu

amplos meios de defesa, onde foi realizado o contraditório e, por fim, cumpriu com

as exigências de nossa Carta Magna. Assim, na fase de cumprimento de sentença,

o  réu  continua  podendo  defender-se  através  da  impugnação,  mas  antes  deve

garantir o juízo. Essa a inteligência da norma processual insculpida no art. 475-J,

§1º, CPC:

§  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.

Isto tem uma razão de ser. O réu teve findo um processo de conhecimento

em que lhe foi possível alegar toda a matéria de defesa, consoante o art. 300, CPC.

Já houve o contraditório, a ampla defesa foi assegurada. Mesmo preservados esses

princípios o processo levou à formação do título executivo judicial. Agora, já na fase

executória, obviamente o contraditório sofrerá alguma restrição, pois caso contrário

teríamos uma demanda sem fim. O devedor então pode persistir no acolhimento de

suas antíteses, porém nos legítimos limites dos arts. 475-J e ss..

Já na execução por título executivo extrajudicial, não houve um contraditório

anterior.  Como  já  exposto  alhures,  o  devedor  é  citado  para  pagar  o  valor

demandado.  Sendo  assim,  na  primeira  oportunidade  que  ele  dispuser  para

manifestar a sua defesa, não hão que ser impostos demasiados ônus que acabem

por  obstar  o  seu  ato  de  defesa.  Destarte,  os  embargos  de  devedor  não  mais
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deveriam exigir a garantia do juízo para o seu oferecimento, permitindo-se  deduzir-

se como defesa qualquer matéria que o poderia ser num processo de conhecimento.

Trazendo este mesmo entendimento para a seara do executivo fiscal, o §1º

do art. 16 da Lei n. 6.830/80 não poderia de maneira nenhuma afligir o devedor com

tamanha carga, exigindo a paralisação de bens num valor provavelmente alto, pois a

dívida é comumente ajuizada após anos acumulando juros, atualização monetária e

etc., para ter alguma chance de manifestar-se em sua defesa. É, por isso, a nosso

ver, flagrantemente inconstitucional a exigência de prévia garantia do juízo executivo

fiscal como condição de admissibilidade dos Embargos do Devedor, não obstante a

jurisprudência se recuse a atentar a essa simetria processual.

7.2 Da exceção de Pré-executividade

Por vislumbrar o  processo executivo um procedimento assaz agressivo ao

patrimônio do devedor, reconhece a doutrina de forma unânime que ao executado

deve ser facultada uma possibilidade de impugnar o feito sem a prévia garantia do

juízo, adstrita, porém, a certos casos.

Esta  impugnação foi  inicialmente  pensada por  Pontes  de  Miranda,  com o

nome  de  “Exceção  de  Pré-Executividade”,  ganhando  aceitação  da  doutrina  e

jurisprudência. 

É uma espécie de objeção que permite ao executado defender-se por meio de

petição simples, antes de propor embargos, estando jungida às hipóteses em que o

juiz deveria conhecer de ofício as irregularidades do feito: a falta de pressupostos

processuais e condições da ação.

Assim, somente nestes casos estaria o executado apto a oferecer a Exceção

de  pré-executividade,  nas  matérias  que  o  juiz  puder  conhecer  de  ofício.  É  uma

construção doutrinária que colima a pertinente defesa do executado, pois se assim

não  fosse  seria  compelido  a  garantir  a  dívida  para  aduzir  irregularidade  que  já

deveria ter sido declarada.
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Discorrendo sobre o tema, afirma Humberto Theodoro Júnior que: 

Está  assente  na  doutrina  e  jurisprudência  atuais  a  possibilidade  de  o
devedor  usar  da  exceção  de  pré-executividade,  independentemente  de
penhora  ou  entrega  da  coisa  e  sem  sujeição  ao  procedimento  dos
embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e
ligada às condições da ação executiva e a seus pressupostos processuais.
(THEODORO JR, 2011, p. 424).

Destarte, se legitima a presente exceção a obstar, v.g., a legitimidade passiva

ad  causam  do  executado,  ou  a  regularidade  da CDA,  alegando não  dispor  das

características essenciais do título executivo (art. 586, CPC), quais sejam: certeza,

liquidez e exigibilidade.

Trata-se, pois, de defesa que está adstrita às matérias conhecíveis de ofício,

esse o entendimento jurisprudencial.

Quando em sede de executivo fiscal este instituto jurídico está ainda mais

difícil de ser admitido. Confira-se o entendimento consubstanciado na Súmula nº 393

do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Não  podem,  portanto,  os  argumentos  acostados  na  exceção  exigirem

qualquer dilação probatória, pois não serão conhecidos pelo julgador da causa.

Não obstante a exceção de pré-executividade seja um meio que acrescenta

alguma chance de defesa, não se pode crer que em conjunto com os embargos está

o  executado  constitucionalmente  assistido  pela  prerrogativa  do  devido  processo

legal e seus corolários. Obviamente é mais um mecanismo de defesa, mas que não

enseja a integral subsunção aos princípios constitucionais.
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CONCLUSÕES

Face o todo aqui exposto, fica notório o demasiado poder que logra o Estado

quando da cobrança de seus créditos tributários. Por óbvio, não podemos cercear

esse poder-dever de arrecadar tributos do Estado, pois que jungido a nos prestar
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inúmeros  serviços  e,  para  tanto,  necessita  dessas  verbas.  Contudo,  este  poder,

representado pela Lei de Execução Fiscal, em muitos de seus dispositivos já não

alcança  mais  a  mesma  legitimação  que  outrora  tivera  para  subsistir  em  nosso

ordenamento jurídico.

Essa  percepção  começa  a  ficar  clara  quando  vemos,  por  exemplo,  a

prerrogativa que logra a Fazenda Pública de alterar a Certidão de Dívida Ativa 1 e,

com isso, alterando a própria demanda. Fica nítida quando vemos a exigência da

garantia prévia do juízo para a mais importante defesa do executado nesta espécie

processual, qual seja, os embargos à execução fiscal.

Nas relações jurídicas que envolvem o Estado, o administrado quase sempre

estará em posição de desvantagem, posto que o primeiro personagem dotado de

inúmeras prerrogativas. De maneira nenhuma pode subsistir essa restrição ao direito

de  defesa  do  sujeito  passivo  num  processo  executivo  fiscal  porque  lhe  retira,

substancialmente, a possibilidade de aduzir qualquer objeção em sede judicial.

Esperamos e confiamos que a jurisprudência reveja a constitucionalidade do

dispositivo aqui combatido, não para que o Estado deixe de arrecadar seu crédito,

mas apenas para que os devedores no âmbito das execuções fiscais em curso no

país logrem o direito constitucional do devido processo legal e seus corolários: o

contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade de lesão ou ameaça a direito do

Poder Judiciário. 
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ANEXO A – MODELO DE PETIÇÃO INICIAL E DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA

PETIÇÃO INICIAL
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EXMO. SR. DR. JUIZ

SEÇÃO JUDICIÁRIA

A  FAZENDA  NACIONAL,  por  seu  representante  infra-assinado,

respeitosamente requer, com fundamento no Código de Processo Civil  – Livro II,

Título I, Capítulo III, Seção II, art. 585, inc. VI – Lei n. 6.830, de 1980, e demais

disposições aplicáveis, a EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA correspondente ao

título anexo, n. __________, que faz parte integrante desta petição inicial, no valor

de  (_________________________),  contra  __________________  inscrito  no

cadastro __________________________ sob o n. __________, com domicílio fiscal

na ___________________________________________.

Requer, ainda, a citação do devedor para pagar o débito, no prazo legal, com

juros, custas e encargo legal de que tratam o artigo 1° do Decreto-lei n. 1.025, de 21

de outubro de 1969, e o artigo 3° do Decreto-lei n. 1.645, de 11 de dezembro de

1978, ou garantir a execução, sob pena de penhora ou arresto, e a intimação do

cônjuge, caso a constrição recaia sobre o imóvel.

Dá à  causa o valor  da  dívida  acrescida  dos encargos legais,  protestando

pelas provas em direito admitidas.

Pede Deferimento,

............................, .......... de .................... de 20..... .
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ANEXO B – PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
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