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RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma monografia, cujo tema é a defesa do executado na 

Execução Fiscal e o princípio constitucional da ampla defesa. O objetivo geral é demonstrar 

como a limitação do que pode ser alegado na objeção de execução e a exigência legal de garantia 

prévia do juízo para opor Embargos à Execução viola o princípio constitucional da ampla defesa 

previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. Para se demonstrar isso foi utilizado 

a pesquisa qualitativa, tendo em vista que não foram recolhidos dados ou provas para confirmar 

hipóteses construídas previamente e há foco no processo de investigação. Além disso, foi 

adotada a pesquisa explicativa e exploratória nos objetivos. Quanto ao método de pesquisa, 

adotou-se o hipotético-dedutivo e comparativo. Por fim, nas técnicas, a pesquisa foi 

bibliográfica e documental. Os resultados demonstram que a cognição limitada em sede de 

exceção de pré-executividade e a exigência legal de garantia do juízo para opor Embargos à 

Execução faz com que a defesa do Executado fique fortemente prejudicada. Concluiu-se, pois, 

que, apesar de existir a exceção e os embargos como técnicas de resistência, a limitação do que 

pode ser alegado na exceção de pré-executividade e a exigência de garantia do juízo nos 

Embargos à Execução na Execução Fiscal viola sim o princípio constitucional da ampla defesa. 

 

Palavras-chave: Execução Fiscal. Embargos à execução. Exceção de pré-executividade. 

Ampla defesa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015 adota o mesmo conceito de Processo de 

Execução que vigorava na época da Ditadura Militar, que é a relação jurídica de direito público 

entre três pessoas, o autor (Exequente), o réu (Executado) e o juiz. Para instaurar esse Processo, 

cujo objetivo é a satisfação de direitos já reconhecidos em um título judicial ou extrajudicial, é 

necessário preencher o requisito formal e o requisito prático. 

Uma das espécies especiais de execução é a Execução Fiscal. Tal procedimento de 

cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública prevista na Lei nº 6.830/80 (Lei de 

Execução Fiscal – L.E.F.) busca a satisfação de créditos públicos necessários à concretização 

de políticas públicas. Um dos fundamentos para justificar essa satisfação é o princípio da 

máxima utilizada de execução, pois ele dispõe que tal procedimento deve se desenvolver a 

proveito do Exequente. 

Quando uma pessoa é executada ela pode, por meio de seu advogado, utilizar- de 

técnicas de resistência, quais sejam: os Embargos à Execução, a Impugnação e a Exceção de 

Pré-executividade. Nos dias atuais, para o Executado se defender na Execução Fiscal, 

especificamente, ele pode utilizar os Embargos à Execução, mas, para isso, deve garantir o juízo 

e poderá alegar qualquer tipo de matéria.  

Por outro lado, para apresentar exceção de pré-executividade não há exigência legal 

de garantia do juízo, mas há uma restrição sobre qual matéria pode ser alegada. Somente pode 

arguir vícios de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. O princípio 

constitucional da ampla defesa, portanto, seria violado se o Executado não tiver como garantir 

o juízo e se o vício presente na Execução Fiscal não for de ordem pública ou demandar dilação 

probatória. 

Como as matérias que podem ser alegadas na exceção de pré-executividade são as 

conhecíveis de ofício (matérias de ordem pública) e que não demandem dilação probatória, o 

Executado acaba tendo a sua defesa limitada. Além disso, se o Executado não tiver como 

garantir o juízo de nenhuma forma e o vício presente na Execução Fiscal não for de ordem 

pública ou demandar dilação probatória não haverá ampla defesa no processo. 

Busca-se, por meio dessa monografia, justamente demonstrar como a limitação da 

defesa do executado em exceção de pré-executividade e a garantia do juízo nos Embargos à 

Execução viola o princípio constitucional da ampla defesa. Para se demonstrar isso, será feito 

uma abordagem geral sobre o Processo de Execução e a jurissatisfatividade, uma observação 

do procedimento da Execução Fiscal como exteriorização da restrição democrática, uma 
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descrição das características e peculiaridades dos Embargos à Execução e a sua negativa de 

ampla defesa e, por fim, um apontamento da exceção de pré-executividade como técnica restrita 

de defesa. 

O grande interesse pelas matérias de Direito Processual Civil, mais especificamente 

pelo processo de Execução Fiscal, de Direito Tributário, de Direito Constitucional e de Direito 

Administrativo, a observação profunda sobre as formas de defesa do Executado e a 

possibilidade de encontrar uma solução que amenize as consequências da restrição de sua 

defesa justificam o presente trabalho. Além disso, a demanda de estudo aprofundado sobre o 

tema e o seu problema contribuem significativamente para especialização profissional. 

A abordagem do problema adota a pesquisa qualitativa, uma vez que não recolhe 

dados ou provas para confirmar hipóteses construídas previamente, tem ênfase no processo de 

investigação e não se apoia na filosofia comportamentalista, empirista. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é explicativa e exploratória, já que explica o 

porquê das coisas, procura identificar os fatores que determinam a ocorrência do fenômeno 

exposto no problema e envolve levantamento bibliográfico. 

Quanto ao método de pesquisa, o problema é analisado por meio do método 

hipotético-dedutivo, pois os fenômenos abrangidos pela hipótese são testados por meio de uma 

inferência dedutiva. Também utiliza-se o método comparativo entre os Embargos à Execução 

e a exceção de pré-executividade. 

Por fim, quanto às técnicas, a pesquisa é bibliográfica e documental, pois é 

elaborada por meio de fontes secundárias, por exemplo livros, artigos, e fontes primárias, como 

leis, sentenças, acórdãos. 
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2 O PROCESSO DE EXECUÇÃO E A JURISSATISFATIVIDADE  

 

2.1 Breve histórico da execução 

 

Segundo as anotações das aulas de Processo de Execução1, a execução se originou 

em Roma quando as relações de crédito eram relações em que o credor exercia poder sobre o 

devedor, ou seja, não importava quanto a pessoa valia, o devedor se tornava proprietário do 

credor. O inadimplente era levado ao mercado romano como se fosse uma mercadoria, era 

exposto em palanque com determinado valor e atraía todo o descrédito que um cidadão romano 

poderia receber, o que significava fim da possibilidade de reinserção social. O devedor era 

levado por até 60 dias, 3 vezes ao dia, e seu preço diminuía a cada comparecimento. Caso 

alguém quitasse o débito, o pagador se sub-rogava no lugar do antigo credor e o devedor se 

tornava propriedade do novo credor. Caso ninguém quitasse o débito, o credor se tornava 

proprietário do devedor, o que originou o fiador judicial e o usucapião, e passava a poder, além 

de usar, gozar e reaver, dispor do devedor.  

Conforme apontamentos de aulas de Processo de Execução2, a propriedade era 

convertida em escravidão sexual comumente, pois o sexo representava relação de poder nessa 

época. Além disso, no caso de concurso de credores, o devedor era fisicamente dividido em 

tantas partes quantos fossem os credores. Aquele que ficasse com a cabeça era o maior credor 

e, geralmente, a expunha para mostrar que tinha maior direito ao crédito. 

Nessa perspectiva, Theodoro Júnior (1993, p. 5 apud MOREIRA, 2001, p. 19) 

descreve que “O regime jurídico era, então, excessivamente individualista, e o devedor 

sujeitava-se fisicamente ao cumprimento das obrigações.” 

Depois de algum tempo, consoante interpretação de Moreira (2001), o Direito 

Romano formou a actio iudicati, na qual havia intervenção estatal para satisfazer o direito do 

credor por meio da Justiça que proferia sentença condenatória. A evolução da actio iudicati foi 

a executio parata – execução aparelhada – que serviu de parâmetro para o Processo de Execução 

que é conhecido atualmente. 

Dois acontecimentos históricos influenciaram no modo como a execução se 

transformou, conforme comentado em aulas de Processo de Execução3. Um deles foi a 

Revolução Francesa, cujos ideais eram, liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse período 

                                                             
1 18/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
2 18/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
3 18/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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surgiu a ideia da propriedade privada com a burguesia. O outro foi o advento do Liberalismo, 

consequência direta da Revolução Francesa. Com ele, a propriedade passou a ser a base das 

relações. O direito de votar, por exemplo, somente era permitido para quem tinha propriedade. 

Dessa forma, a execução deixou de ter fundamento pessoal, ou seja, deixou de buscar a pessoa 

do devedor, e a passou a tomar como base a patrimonialidade, uma vez que, nesse período, o 

ideal basilar das relações de crédito era a propriedade privada. 

 

2.2 Conceito de execução e requisitos da execução 

 

O conceito de execução no Código de Processo Civil de 2015 não modificou em 

relação ao Código de 1973, logo, é o mesmo conceito que vigorava na época da Ditadura 

Militar. 

Pelo Código de Processo Civil e de acordo com as aulas de Processo de Execução4, 

execução é uma relação jurídica de direito público entre três pessoas, quais sejam: Exequente, 

Executado e juiz. Tal conceito coincide com o do Procedimento Comum e dos Procedimentos 

Especiais. O autor da execução é chamado de Exequente (credor) e o réu é chamado de 

Executado (devedor). Como tal conceito é o mesmo da época da Ditadura, há vínculo de 

subordinação entre as partes. O Exequente e o Executado estão subordinados ao juiz e o 

Executado está subordinado ao Exequente.  

A execução, conforme anotações de aulas de Processo5, busca a satisfação de 

direitos já reconhecidos em um título judicial ou extrajudicial, enquanto que o Procedimento 

Comum busca o acertamento de direitos. Quando a obrigação inadimplida está reconhecida em 

um título judicial, a técnica utilizada será a de Cumprimento de Sentença prevista nos artigos 

513 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, quando a obrigação inadimplida está 

reconhecida em um título extrajudicial, deve-se inaugurar um Processo de Execução previsto 

no Livro III, artigos 771 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, conclui-se que os requisitos para se instaurar uma execução ou 

um cumprimento de sentença são: a existência de um título executivo judicial ou extrajudicial 

– requisito formal - e o inadimplemento de uma obrigação. Para Theodoro Júnior (2017, p. 

143), “[...] no título se revelam todas as condições da ação executiva.” Caso não haja um título 

executivo, deve-se inaugurar um procedimento judicial para reconhecer o direito do credor. O 

inadimplemento, requisito prático, significa a não satisfação de uma obrigação líquida, certa e 

                                                             
4 18/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
5 18/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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exigível. Portanto, para se realizar uma execução, esses dois requisitos, cumulativamente, 

devem ser preenchidos. 

A expressão nulla executio sine titulo significa, em concordância com as aulas de 

Processo6, que é nula a execução sem título para uns e, para outros, significa que não há 

execução sem título. Alguns dos títulos executivos extrajudiciais estão elencados no rol do 

artigo 784 do Código de Processo Civil, mas a legislação federal pode prever outros títulos, 

conforme estabelece o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 

Por outro lado, não há dispositivo informando se o rol previsto no artigo 515 do 

Código de Processo Civil dos títulos executivos judiciais é exemplificativo ou taxativo. O 

entendimento majoritário é de que esse rol é exemplificativo. 

Por fim, o requisito de inadimplemento de obrigação certa, líquida e exigível 

significa que a dívida deve existir juridicamente, deve haver indicação do valor devido 

(quantum debeatur) da dívida e a tal obrigação deve estar vencida, respectivamente. Nesse 

sentido, sustenta Theodoro Júnior que (2017, p. 145) “O inadimplemento pressupõe uma 

situação de inércia culposa do devedor. Por isso mesmo, se ocorre o cumprimento voluntário 

da obrigação pelo devedor, “o credor não poderá iniciar a execução” (art. 788).” 

 

2.3 Princípios regentes da execução 

 

Há vários princípios regentes da execução, como o princípio da máxima utilidade 

da execução, o da menor onerosidade para o devedor, o da patrimonialidade executiva, o da 

disponibilidade da execução, o da autonomia executiva. Tais princípios e os seus 

aprofundamentos nesse capítulo foram extraídos das aulas de Processo Civil7 e do disposto nos 

artigos do atual Código de Processo Civil. 

O princípio da máxima utilidade da execução, que representa o Exequente, dispõe 

que a execução se desenvolve a proveito do Exequente, ou seja, a lei deve proporcionar a 

satisfação do direito já reconhecido do credor. Tal princípio está disposto no artigo 797 do 

Código de Processo Civil que estabelece “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em 

que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que 

adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” A possibilidade de 

bloqueio online (BACENJUD), que permite o acesso a ativos financeiros do Executado; o 

arresto, medida que permite arrestar o patrimônio do executado quando ele não é encontrado 

                                                             
6 22/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
7 18 e 22/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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para ser citado; a Execução Provisória; e as medidas executivas atípicas, cujo regramento está 

no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, são alguns exemplos de atuação prática 

desse princípio na execução.  

O princípio da menor onerosidade para o devedor, que representa o Executado, 

protege o devedor e tem previsão no artigo 805 do Código de Processo Civil. Por meio dele, a 

execução se desenvolve nos limites econômicos e financeiros do devedor, apesar de buscar 

satisfazer o Exequente. Os bens impenhoráveis, apesar de não serem identificados no 

BACENJUD, a possibilidade de parcelamento do débito e a substituição do bem penhorado são 

alguns exemplos práticos desse princípio no trâmite de uma execução. 

Vale salientar que sempre haverá uma disputa entre o princípio da máxima utilidade 

da execução e o da menor onerosidade para o devedor no âmbito executivo, apesar de o Código 

de Processo Civil acolher mais o da máxima utilidade para satisfazer o credor do que o da menor 

onerosidade. 

O princípio da patrimonialidade executiva rege a execução como regra e determina 

que a execução no Brasil é real. Real no sentido de patrimonial, ou seja, não se busca alcançar 

a pessoa do Executado, e sim o seu patrimônio. Nesse sentido, Livramento discorre mais 

detalhadamente: 

Toda execução é real, uma vez que o Estado Jurisdicional, por via da ação executiva, 

apenas permite que esta recaia sobre o patrimônio do devedor e nunca sobre a sua 

pessoa. Nesta direção é a determinação do artigo 789, do Novo Código de Processo 

Civil, que determina que o devedor responda com todos os seus bens, presentes e 

futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei. (LIVRAMENTO, 2018, p. 132) 

 

Há algumas exceções ao princípio da patrimonialidade, como a Execução de 

Alimentos por Coerção prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil. Nesse caso, o 

devedor de alimentos pode ser preso civilmente se o período de débito for de até três meses. 

Antes de a prisão ser decretada, o Executado será intimado pessoalmente para pagar o débito 

no prazo de três dias, provar que já realizou o pagamento ou para justificar a impossibilidade 

absoluta de pagamento. Percebe-se, por conseguinte, que essa Execução pode chegar a alcançar 

a pessoa do executado se não conseguir alcançar o seu patrimônio, conforme também afirma 

Humberto Theodoro Júnior (2017). 

Outro princípio é o da disponibilidade da execução previsto no artigo 775 do 

Código de Processo Civil. Este estabelece a possibilidade de o Exequente desistir da execução 

e, para fazer isso, deve-se verificar se já foi apresentada defesa e qual o seu conteúdo. Se for de 

conteúdo processual, pode haver desistência da execução e haverá sentença terminativa. Se o 

conteúdo for material, como prescrição, decadência, somente poderá desistir com a anuência 

https://app.vlex.com/vid/637232261/node/789
https://app.vlex.com/vid/637232261
https://app.vlex.com/vid/637232261


15 

 

do Executado. No caso de processo de conhecimento, de acordo com Moreira (2001, p. 25) 

“[...] o autor pode desistir da ação e, assim o fazendo, extingue o processo. No entanto, uma 

vez decorrido o prazo de resposta, a desistência só é possível mediante consentimento do réu 

[...]”. 

Outro princípio regente da execução é o da autonomia executiva, que aborda a 

autonomia da execução. Sob o aspecto funcional, a execução é sempre autônoma, uma vez que 

sua função é buscar a satisfação de direitos já reconhecidos e somente a execução possui essa 

função. Pelo aspecto estrutural/procedimental, apenas o Processo de Execução é autônomo. O 

cumprimento de sentença não é autônomo, haja vista que ele aproveita da fase anterior. Por fim, 

sob aspecto didático, a execução é autônoma porque é estudada separadamente do 

Procedimento Comum. 

O princípio da adequação do modelo executivo também rege a execução. Ele 

estabelece que, antes de instaurar uma execução, deve-se levar em conta três aspectos na 

seguinte ordem: primeiro, verificar a espécie de título executivo, ou seja, se o título foi judicial 

deve-se instaurar o Cumprimento de Sentença e se for extrajudicial, instaura-se o Processo de 

Execução; depois, deve considerar a espécie da obrigação (obrigação de pagar, de fazer, de não 

fazer ou de entrega de coisa); por fim, deve-se levar em conta os sujeitos da execução. A partir 

da identificação deles, verifica-se se vai instaurar ou não as execuções especiais. Se existir 

alguma execução especial, como Execução contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, 

Execução de Alimentos, deve-se usá-la. 

 

2.4 Classificação da execução 

 

A execução se classifica, conforme lecionado em aulas de Processo de Execução8, 

pela espécie de título executivo, pela espécie da obrigação inadimplida, pela sua especialidade, 

pela sua definitividade e pela especificidade da obrigação. Todos os aprofundamentos de cada 

classificação também foram coletados das aulas de ação executiva9 e do Código de Processo 

Civil. 

Quanto à espécie de título executivo, a execução pode se desenvolver por 

Cumprimento de Sentença, quando o título for judicial, ou pode se desenvolver pelo Processo 

de Execução, se o título for extrajudicial. 

                                                             
8 22/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
9 22/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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Quanto à espécie de obrigação inadimplida, a execução pode ser por obrigação de 

pagar (forma de execução mais comum), por obrigação de fazer ou não fazer (menos 

corriqueira) ou por obrigação de entrega de coisa. Para Theodoro Júnior: 

O novo Código, assim como o anterior regulou separadamente as execuções de títulos 

extrajudiciais tendo em vista a natureza da prestação a ser obtida do devedor, 

classificando-as em: a. execução para a entrega de coisa; b. execução das obrigações 

de fazer e não fazer; e c. execução por quantia certa contra devedor solvente. 

(THEODORO JÚNIOR, 2017, p. 275) 

 

Além disso, quanto à especialidade da execução, ela pode ser geral quando não 

apontar procedimento próprio para as obrigações de pagar, de fazer, de não fazer ou de entrega 

de coisa. Além da geral, pode também ser especial quando houver algum procedimento 

específico sobre a execução, por exemplo a Execução Fiscal, a Execução no Juizado Especial 

Cível, a Execução de Insolvente Civil, entre outras. 

Não obstante, quanto à definitividade da execução, ela pode ser definitiva ou 

provisória. A regra do Código de Processo Civil é execução definitiva, na qual há decisão 

transitada em julgado. A provisória, prevista no artigo 520 e seguintes do Código de Processo 

Civil, é chamada de cumprimento provisório de sentença e é cabível quando a execução se 

baseia em títulos executivos judiciais. Nesse caso, existe decisão judicial que ainda não 

transitou em julgado e houve interposição de recurso que não é dotado de efeito suspensivo. Se 

a decisão for reformada ou invalidada integralmente, o Exequente é obrigado a reparar os danos 

que causou ao Executado, obrigação esta de responsabilidade objetiva. Se a sentença for 

reformada ou invalidada parcialmente, somente a parte reformada ou invalidada que ficará sem 

efeito a execução.  

Nesse sentido, afirma Theodoro Júnior (2017, p. 219) que “[...] sendo definitiva a 

execução, todos os atos executivos serão praticáveis, inclusive a alienação dos bens penhorados 

e o pagamento ao credor, sem necessidade de caução. Quando for provisória, observar-se-ão os 

ditames do art. 520, do NCPC.” 

Ainda, segundo Teixeira Filho (2017, p. 93), tomando como base o princípio da 

menor onerosidade citado anteriormente e o princípio da não prejudicialidade do devedor 

dissertado por esse autor, “[...] o credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, quando 

a sentença, passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que 

rendeu ensejo à execução.” 

Por fim, quanto à especificidade da obrigação, a execução pode ser genérica ou 

específica. A genérica se baseia na obrigação de pagar, busca o dinheiro, e a específica tem 

fundamento em obrigação de fazer, de não fazer ou entrega de coisa, ela busca um bem da vida 
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jurídica diverso do dinheiro. Toda execução específica pode se converter em genérica, mas nem 

toda genérica pode se converter em específica, conforme comentários de aulas de Processo de 

Execução10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 22/02/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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3 A LEI DE EXECUÇÃO FISCAL COMO EXTERIORIZAÇÃO DA RESTRIÇÃO 

DEMOCRÁTICA NO BRASIL 

 

A Execução Fiscal deve ser instaurada quando a Fazenda Pública se coloca como 

credora de dívidas tributárias e não tributárias. A Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, 

apesar de ter sido outorgada no período de restrição democrática regido pela Ditadura Militar e 

ter sido recepcionada pela Constituição Federal que defende o Estado Democrático de Direito, 

ainda é aplicável nos dias atuais. 

Embora o Brasil, desde 1988 – século XXI - se encontrar no paradigma do Estado 

Democrático de Direito, no qual as leis e atuações do poder público devem ser legítimas, o 

Código de Processo Civil ainda adota um conceito de processo do Estado Social, a exemplo 

dos artigos 8º e 238 de tal dispositivo legal. Na época do Estado Social, que vigorou até metade 

do século XX, o Estado sempre se sobrepunha às pessoas, razão pela qual o juiz ocupa uma 

posição superior no processo. Tal situação merece atenção para ser modificada, pois o Direito 

deve acompanhar a evolução da sociedade. 

Somente a Fazenda Pública tem legitimidade ativa para instaurar o procedimento 

de Execução Fiscal. A União, os Estados, os Municípios, as autarquias e fundações de direito 

públicos fazem parte da Fazenda Pública e, portanto, também possuem legitimidade para 

instaurar tal procedimento, conforme se depreende do art. 1º da Lei de Execução Fiscal. 

O Estado atribui privilégios quando a Fazenda Pública atua como credora, assim 

como ocorre quando ela se qualifica como devedora. Tal característica advém do período 

antidemocrático em que foi outorgada a lei 6.830/80, uma vez que o Estado detinha que todo o 

poder nessa época. Para Moreira, (2001, p. 34) “[...] a posição privilegiada do credor no 

processo execução é resultado da relação jurídica material que originou o crédito, a qual deve 

ser representada por título revestido dos requisitos legais que conferem sua executoriedade.” 

O problema desses privilégios, apesar de serem justificados pela supremacia e 

indisponibilidade do interesse público, conforme depreende-se de aulas de Direito 

Administrativo11 e de Processo de Execução12, ocorre quando eles violam garantias 

constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.  

De modo geral, a Fazenda Pública é dotada de prerrogativas na Execução Fiscal, 

como o arresto, que pode ocorrer inclusive sem a prévia ciência do executado, conforme afirma 

Theodoro Jr. (2002); a forma simplificada com que a petição inicial deve ser feita, consoante o 

                                                             
11 13/08/2018, Belo Horizonte, Professora Sophia Goreti Rocha Machado. 
12 25/05/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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disposto na Lei de Execução Fiscal; a limitação de defesa do executado caso não oponha 

embargos à execução; o prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos 

termos do art. 183, do Código de Processo Civil. Tais exemplos demonstram algumas das 

prerrogativas do Estado quando ele se encontra na posição de credor, o que, em certos casos é 

justificável, mas o que não deveria acontecer, inclusive com amparo legal, é a clara violação de 

garantias constitucionais, o que será demonstrado nos próximos capítulos, em especial o que 

aborda sobre a exceção de pré-executividade. 

 

3.1 Aspectos procedimentais relevantes 

 

3.1.1 Petição inicial 

 

Após a inscrição do débito na Certidão de Dívida Ativa (C.D.A), título executivo 

extrajudicial previsto no inciso IX do art. 784, do Código de Processo Civil, a Execução Fiscal 

é instaurada por meio de uma petição inicial contra o devedor; o fiador; o espólio; a massa; o 

responsável por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; e 

os sucessores a qualquer título, segundo os incisos do art. 4º, da L.E.F.  

Nessa petição, diferentemente da de outros procedimentos, é indicado apenas o Juiz 

a quem ela é dirigida; o pedido; o requerimento para citação do Executado, consoante o art. 6º, 

da L.E.F. O valor da causa na Execução Fiscal será o valor da dívida constante da Certidão de 

Dívida Ativa com os encargos legais, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei de Execução Fiscal.  

Observa-se, portanto, que a petição inicial não precisa ter causa de pedir e pode ser 

modificada até decisão de 1ª instância. Além disso, a C.D.A. e a petição inicial podem constituir 

um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico, conforme art. 6º, §2º, da 

L.E.F. 

O Executado será citado para pagar o débito em 5 (cinco) dias ou para garantir a 

execução. Como não há contestação nesse procedimento, para que ele se defenda por Embargos 

à Execução deve, necessariamente, garantir o juízo por depósito em dinheiro; oferecendo fiança 

bancária ou seguro garantia; nomeando bens à penhora ou indicando à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública, conforme incisos do art 9º, da Lei n. 6.830/80. 

Vislumbra-se nessa obrigatoriedade uma explícita violação da ampla defesa, princípio 

constitucional previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, caso o Executado não 

tenha como garantir o juízo. 
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3.1.2 Arresto de bens 

 

Essa técnica judicial, segundo comentários feitos nas aulas de Processo de 

Execução13, pode ser justificada pelo princípio da máxima onerosidade da execução, mas vale 

salientar que não pode violar o princípio da menor onerosidade, conforme já explanado.  

O arresto de bens, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil e sustentado 

por Humberto Theodoro Jr. (2002), além de evitar fraude, consiste em uma pré-penhora 

realizada quando o oficial de justiça não encontra o Executado para citá-lo pessoalmente. Caso 

o oficial suspeite de ocultação, o Executado deverá ser citado por hora certa e, se restar 

infrutífera, o Exequente deve requerer citação por edital, conforme lecionado em aulas de 

execução14 

Para Theodoro Jr. (2002, p. 75), “Não sendo encontrado o devedor para citação 

pessoal, impõe-se o arresto de bens suficientes para garantir a execução, o que cumpre ao oficial 

de justiça realizar ex officio, independentemente de pedido da exequente e mesmo de ordem 

expressa no mandado judicial [...]”. 

Consoante o art. 7º, inciso III, da L.E.F, após o deferimento da petição inicial por 

meio de despacho do juiz, o arresto pode ser feito “se o executado não tiver domicílio ou dele 

se ocultar”. Além disso, tal despacho importa ordem para o registro do arresto e a avaliação dos 

bens arrestados, nos termos nos incisos IV e V do mesmo dispositivo mencionado. 

Tal medida executiva deve obedecer à seguinte ordem, nos termos dos incisos do 

art. 11 da Lei de Execução Fiscal: dinheiro; título da dívida pública, bem como título de crédito, 

que tenham cotação em bolsa; pedras e metais preciosos; imóveis; navios e aeronaves; veículos; 

móveis ou semoventes; e direitos e ações.  

Nesse sentido, afirmam Levate e Carvalho que: 

Referido arresto tem nítida natureza de medida executiva, de cunho satisfativo e 

é deferido com base numa cognição exauriente, já que diferentemente do arresto 

cautelar a dívida aqui tem que ser certa, líquida e exigível, sendo escorada na Certidão 

de Dívida Ativa, que é um título executivo extrajudicial. Destina-se a preparar a 

expropriação de bens, tratando-se de uma pré-penhora, ou medida de antecipação 

de penhora. Não visa a garantir a efetividade de um futuro processo de execução, mas 

a satisfazer o próprio direito material do credor. (LEVATE; CARVALHO, 2010, p. 

140, grifo nosso) 
 

Decorridos os cinco dias para o Executado realizar o pagamento da dívida com os 

juros e multas de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, 

o arresto será convertido em penhora “mediante lavratura do competente termo, que só deve ser 

                                                             
13 08/04/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau 
14 08/04/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau 
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lavrado após expirado o prazo de pagamento e nomeação de bens pelo devedor.” (THEODORO 

JR., 2002, p. 75.). 

 

3.1.3 Penhora de bens 

 

Costa (1973, p. 517 apud THEODORO JÚNIOR, 2017, p. 358) afirma que “A 

penhora é o primeiro ato oficial por meio de que o Estado põe em prática o processo de 

expropriação executiva.” 

Não ocorrendo o pagamento da dívida e a garantia da execução nos termos do art. 

9º, da Lei de Execução Fiscal, a penhora poderá recair sobre tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, salvo os declarados absolutamente impenhoráveis por lei, nos termos dos 

arts. 831 e 832, do Código de Processo Civil. 

Importante mencionar que, “[...] a execução que não preencha os requisitos legais 

não pode prosperar, sendo defeso, ao Estado, agredir o patrimônio do cidadão apontado como 

devedor, seja através de penhora, seja através de qualquer outro ato executivo.” (MOREIRA, 

2001, p. 37.). 

 

3.1.3.1 Ordem de bens penhoráveis 

 

A penhora deve obedecer à mesma ordem do arresto prevista no art. 11, da L.E.F., 

ou seja, deverá recair sobre dinheiro; título da dívida pública, bem como título de crédito, que 

tenham cotação em bolsa; pedras e metais preciosos; imóveis; navios e aeronaves; veículos; 

móveis ou semoventes; e direitos e ações. Para Levate e Carvalho (2010, p. 189), a L.E.F. “[...] 

é especial [e] devem continuar sendo aplicadas à execução fiscal suas disposições.” 

A penhora poderá recair, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo logo acima 

mencionado, excepcionalmente, sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola e em 

plantações ou edifícios em construção, e a efetuada em dinheiro será convertida no depósito à 

ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure atualização monetária. 

Nesse sentido, alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: 

 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS ÚTEIS/NECESSÁRIOS DE 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESA. ART. 649, VI DO 

CPC/1973. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPRESA. 

CONDIÇÃO QUE, TAL COMO EXPRESSAMENTE AFIRMADO PELA CORTE 

DE ORIGEM, NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. 
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IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DA 

CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

1. A jurisprudência desta Corte já orientou a aplicação excepcional do art. 649, VI do 

CPC/1973, nos casos em que os bens alvo da penhora revelem-se indispensáveis à 

continuidade das atividades de microempresa ou de empresa de pequeno porte. [...]  

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

928707 / RS, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de 

Julgamento: 27/05/2019, PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 30/05/2019) 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - 
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.  

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que “a regra geral da 

impenhorabilidade [...] dos honorários de profissional liberal poderá ser 

excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: 

I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente 

do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra 

dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 

50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso 

concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar 
guarida à dignidade do devedor e de sua família”. [...] 2. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no AREsp 1246954 / SP, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 

01/06/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020) 

 

Vários autores sustentam que deve ser aplicada a ordem prevista no art. 835, do 

Código de Processo Civil, e não a do art. 11, da L.E.F., por ser mais benéfica para a Fazenda 

Pública15. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais se posicionou nesse sentido, 

sustentando que a ordem do art. 11 não é absoluta: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL 

- PENHORA ONLINE - BLOQUEIO DE CAPITAL DE GIRO - PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - 

EXCEPCIONALIDADE À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NA LEF - 

OFERECIMENTO DE BENS EM SUBSTITUIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO.  

- A Lei nº 6.830/80, precisamente em seu art. 11, estabelece uma ordem legal e 
preferencial para penhora oriunda de execução fiscal, em que dinheiro (inciso I) 

prevalece sobre bens imóveis (inciso IV). - Contudo, a referida ordem legal de 

penhora não é absoluta e pode ser relativizada no caso concreto e à luz do 

princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). - O objetivo da 

execução fiscal é a satisfação do crédito e não a inviabilização da atividade 

econômica. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0090.14.004237-6/002, Relator(a): Des.(a) 

ELIAS CAMILO, Data de Julgamento: 21/05/2020, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: DJe 22/05/2020, grifo nosso) 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - 

DESRESPEITO À ORDEM LEGAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO 
EXEQUENTE - MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. 

1. A ordem de preferência listada no art. 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, 

podendo ser afastada à luz de convincente demonstração pelo Executado da 

impossibilidade de sua observância. Precedentes. 

2. A inequívoca demonstração de interesse da Fazenda Pública em bem imóvel 

oferecido à penhora não justifica a manutenção de medida mais gravosa ao Executado, 

consistente no bloqueio de numerário. [...].  

                                                             
15 19/06/2020, Belo Horizonte, Orientador Vinícius Lott Thibau. 
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(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.128883-6/001, Relator(a): Des.(a) 

VERSIANI PENNA, Data de Julgamento: 30/04/2020, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: DJe 08/05/2020, grifo nosso) 

 

Via de regra, o Executado será intimado da penhora por publicação no órgão oficial 

do ato de juntada do termo ou do auto de penhora, mas poderá ser intimado por remessa de 

cópia do termo ou auto pelo correio ou por intimação pessoal, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, 

da Lei n. 6.830/80. 

Vale ressaltar que, consoante o art. 15, da L.E.F., em qualquer fase do processo, o 

juiz deferirá ao Executado a substituição da penhora para depósito em dinheiro, fiança bancária 

ou seguro garantia. Não obstante, o juiz também deferirá à Fazenda Pública a substituição dos 

bens penhorados por outros, independentemente da ordem prevista no art. 11, e o reforço da 

penhora insuficiente. 

 

3.1.3.2 Bens impenhoráveis 

 

Há previsão da impenhorabilidade de bens, sobretudo, no Código de Processo Civil, 

no Código Civil e na Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, que regula o bem de família. 

Segundo os artigos 833 e 834 do Código de Processo Civil, devem ser penhorados 

os bens que acatem o valor total da dívida. Além disso, consoante anotações em aulas sobre 

impenhorabilidade de bens no Processo de Execução16, deve ser observado o elevado valor do 

bem, apesar de não haver disposição legal sobre o que seja isso, e o médio padrão de vida que 

é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no senso. 

Os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeito à execução; os 

móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo 

os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida; os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de 

elevado valor; os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias 

recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal; os livros, as máquinas, 

as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao 

exercício da profissão do executado; o seguro de vida; os materiais necessários para obras em 

andamento, salvo se essas forem penhoradas; a pequena propriedade rural, assim definida em 

                                                             
16 08/04/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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lei, desde que trabalhada pela família; os recursos públicos recebidos por instituições privadas 

para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; a quantia depositada em 

caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; os recursos públicos do 

fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; os créditos oriundos de 

alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à 

execução da obra são exemplos de bens declarados impenhoráveis pelo rol exemplificativo do 

art. 833, do Código de Processo Civil. 

Consoante o art. 10, da Lei de Execução Fiscal, se o Executado não pagar a dívida 

e não garantir a execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem do executado, salvo os 

declarados absolutamente impenhoráveis. Ou seja, os exemplos acima mencionados e os 

demais existentes em leis não podem ser penhorados, sob pena de nulidade. 

A Lei extravagante n. 8.009 de 1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de 

família. Apesar de ter sido promulgada e publicada quando o Brasil já estava inserido no Estado 

Democrático de Direito, ela possui características do Estado Social totalitário. Segundo 

anotações das aulas de processo de execução17, todas as pessoas que não se enquadrarem no 

padrão de vida estabelecido por essa lei seriam sancionadas. Um exemplo disso seria que 

somente o casamento e a união estável são formas de família que são protegidas pelo Estado. 

Se o bem de família, cujo conceito está no art. 1º dessa lei, for de pessoa solteira, de divorciado, 

do separado judicialmente ou de viúvo que não tenha filhos (formas de família que não se 

encaixam no padrão imposto pela sociedade na época em que tai lei foi criada) ele não será 

protegido legalmente no que tange à impenhorabilidade. 

Percebe-se, pois, que, para lei 8.009/90, não merecem proteção aquele bem de 

família cuja propriedade é de quem não se uniu pelo casamento, união estável ou não for família 

monoparental. 

Em 03 de março de 2008, quase vinte anos após a entrada em vigor da Lei n. 

8.009/90, foi editada a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça que ampliou o conceito de 

bem de família para fins de impenhorabilidade, atingindo o solteiro, o separado e o viúvo 

também. Até a edição dessa súmula, conforme se pode deduzir, o bem de família pertencente a 

tais pessoas continuou sem nenhuma proteção sobre a impenhorabilidade do bem de família. 

Não obstante, vislumbra-se que o bem de família de divorciado continua não sendo protegido 

nem por lei nem por súmula, o que não faz o menor sentido, uma vez que o separado 

judicialmente agora tem proteção legal. 

                                                             
17 12/04/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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O art. 1º da lei de impenhorabilidade também foi ampliado pela Súmula 486 do 

Superior Tribunal de Justiça no que tange a imóvel residencial. Ela determina que “é 

impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a 

renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” 

Percebe-se, pois, que o dinheiro obtido com o aluguel não pode ser utilizado para investir em 

ações, por exemplo.18 Ele deve, para fins de impenhorabilidade do imóvel alugado, ser usado 

para a própria subsistência do devedor ou para a moradia de sua família. 

Os incisos do art. 3º da lei n. 8.009/90 dispõem sobre as hipóteses em que o bem de 

família poderá ser penhorado. Uma dessas hipóteses ocorre o próprio titular do imóvel 

residencial não paga o financiamento do banco que foi feito para construção ou aquisição do 

imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato ou 

quando o proprietário do bem for credor de pensão alimentícia. Além dessas, quando o bem de 

família é adquirido como produto de crime também poderá ser penhorado. Ainda, nos termos 

do inciso IV do referido artigo, também pode ser penhorado o bem de família “para a cobrança 

de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”. 

Tal hipótese ocorre quando a Execução Fiscal é instaurada devido ao inadimplemento do 

Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) previsto no art. 32, do Código 

Tributário Nacional, e cuja competência para cobrança é do Município, conforme art. 156, da 

Constituição Federal.19 

Vale ressaltar que, consoante o art. 5º da lei de impenhorabilidade do bem de 

família, somente um único bem pode ser considerado bem de família. Ou seja, quando o casal 

ou entidade familiar tiver mais de um imóvel, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor 

valor, salvo se o outro estiver sido registrado na forma do art. 1.715, do Código Civil. Para a 

impenhorabilidade recair sobre o de maior valor, deve ser lavrada uma escritura pública 

comprovando que o bem de família indicado não ultrapassa 1/3 do patrimônio líquido à época 

da execução. Caso ultrapasse, o bem de maior valor poderá ser penhorado, conforme 

comentários feitos em aulas20 sobre impenhorabilidade de bem de família. 

Nessa seara, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS 

RESIDENCIAIS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. 

INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/90. O propósito da Lei nº 8.009/90 é a 

defesa da célula familiar. [...] Contudo, os excessos devem ser coibidos, justamente 

para não levar o instituto ao descrédito. Assim, a legitimidade da escolha do bem 

destinado à proteção da Lei nº 8.009/90 [...] deve ser confrontada com o restante do 

                                                             
18 12/04/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
19 02/03/2020, Belo Horizonte, Professor Pedro Eliezer Maia. 
20 15/04/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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patrimônio existente [...]. Nesse contexto, [...] a pretensão do devedor que a despeito 

de já possuir dois imóveis residenciais gravados com cláusula de inalienabilidade, 

impenhorabilidade e incomunicabilidade, optar por não morar em nenhum deles, 

adquirindo um outro bem, sem sequer registrá-lo em seu nome, onde reside com sua 

família e querer que também este seja alcançado pela impenhorabilidade. Recurso 

especial não conhecido. (REsp: 831.811 SP 2006/0084451-3, Relator: Ministro ARI 

PARGENDLER, Data de Julgamento: 13/05/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 05/08/2008) 

 

Caso algum bem impenhorável seja penhorado, “basta requerer a nulidade da 

penhora ao juiz. Se for deferida o bem penhorado será devolvido e outro bem será penhorado 

no seu lugar, se houver.” (Informação verbal)21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Informação fornecida pelo professor Vinícuis Lott Thibau, em Belo Horizonte, 08/04/2019. 
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4 OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A NEGATIVA DA AMPLA DEFESA DO 

EXECUTADO 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Os embargos à execução são uma técnica de resistência do Executado, em regra, no 

Processo de Execução. Na Lei de Execução Fiscal, eles estão previstos no art. 16 que, “[...] 

cuida de processo incidental à execução fiscal denominado embargos do devedor ou à 

execução.” (LEVATE; CARVALHO, 2010, p. 235.). 

Tal meio de defesa consiste em uma ação autônoma de natureza constitutiva 

negativa, uma vez que busca-se desconstituir o título executivo, a obrigação não é líquida, certa 

e exigível ou não há inadimplemento da obrigação, conforme anotações de aulas de Processo22. 

De acordo com Levate e Carvalho: 

Trata-se de processo de conhecimento ou declaratório em sentido amplo, onde o 

executado se opõe contra a execução que lhe é movida com o objetivo de desconstituir 

o título executivo extrajudicial contra ele formado unilateralmente (CDA), que 

representa um crédito que goza da presunção de liquidez e certeza. (LEVATE; 

CARVALHO, 2010, p. 235) 

 

Eles são opostos pelo Executado em ação autônoma na qual ele passa a ser 

qualificado como Embargante e o Exequente – Fazenda Pública - como Embargada. É 

necessário garantir o juízo para que eles sejam opostos, o que, a depender do caso, viola o 

princípio constitucional da ampla defesa. 

 

4.2 Prazo e marco de contagem 

 

O prazo de 15 (quinze) dias dos embargos previsto no art. 915, do Código de 

Processo Civil, se aplica às execuções tradicionais, porém há previsão de prazos especiais 

também. Na Execução Fiscal e na execução contra a Fazenda Pública, por exemplo, o prazo 

peremptório dos embargos é de 30 dias. Já na Execução do Juizado Especial, os embargos são 

apresentados na audiência do art. 53 da Lei 9.099/95. 

Na Execução Fiscal, o Executado, de acordo com o disposto nos arts. 8º e 9º, da 

L.E.F, será citado para pagar a dívida em 5 (cinco) dias ou garantir a execução pela penhora de 

bens, pela fiança bancária ou seguro garantia, pelo depósito em dinheiro ou indicando à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Observa-se que este requisito 

                                                             
22 31/05/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícuis Lott Thibau. 
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viola, explicitamente, a ampla defesa, pois se o executado não tiver como garantir a execução 

sua defesa ficará prejudicada. 

O prazo de 30 (trinta) dias para o Executado opor embargos começa a correr do 

depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; ou da intimação da 

penhora, nos termos dos incisos do art. 16 da L.E.F. Ou seja: 

Realizado o depósito, abre-se automaticamente o prazo de 30 dias para o executado 
embargar a execução, não sendo necessária sua intimação do depósito, pois se trata 

de ato praticado pelo próprio executado. Nos casos de oferecimento de garantia à 

execução por depósito ou fiança bancária, a LEF não prevê a contagem do prazo a 

partir da intimação, mas a partir da realização do ato de prestação da garantia. 

(LEVATE; CARVALHO, 2010, p. 236) 

 

Hoje, contudo, para o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para opor os embargos 

à execução começa a correr da intimação do executado quando da formalização do depósito, 

conforme o julgado abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO POR 
MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO 

INICIAL.  

1. A orientação prevalente nas Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se 

no sentido de que, garantido o juízo por meio de depósito efetuado pelo devedor, 

é necessária sua formalização, de modo que o prazo para oposição de embargos 

inicia-se a partir da intimação do depósito. 
Nesse sentido: REsp 664.925/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 

5.5.2006; REsp 830.026/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 29.5.2006; 

REsp 806.087/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 3.9.2008. 2. Embargos 

de divergência desprovidos. 

(EREsp: 767505 RJ 2007/0158207-2, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de 
Julgamento: 10/09/2008, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

29/09/2008, grifo nosso) 

 

4.3 Aspectos procedimentais relevantes 

 

Os embargos na Execução Fiscal são distribuídos por dependência à execução e 

apensados à ela. Devem ser anexadas cópias autênticas das peças processuais relevantes da 

execução à Petição Inicial da ação dos embargos à execução, conforme art. 914, §1º, do CPC. 

Na Execução Fiscal, diferentemente de outras execuções gerais, o Executado deve, 

necessariamente, garantir a execução para se defender por meio dos embargos à execução, sob 

pena de eles não serem admitidos, nos termos no §1º, do art. 16, da Lei de Execução Fiscal. 

Nesse diapasão, afirma Gusmão que “A L.E.F. prevê a necessidade da garantia do juízo como 
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condição necessária para oposição dos embargos do devedor e tal requisito é válido pelo 

princípio da especialidade nas normas e confirmado pela jurisprudência.”23 

Nesse sentido, sustenta Levate e Carvalho (2010, p. 236) “Ao fazer o depósito, o 

executado deve deixar clara sua intenção de não realizar o pagamento, informando que está 

apenas garantindo a execução para poder discuti-la.” 

Via de regra, os embargos não são dotados de efeito suspensivo, todavia ele pode 

ser pleiteado se houver garantia do juízo e se comprovar a probabilidade do direito do 

Executado e haver perigo de dano ou risco à utilidade do processo se a execução não for 

suspensa (requisitos da tutela provisória previstos no caput do art. 300 do Código de Processo 

Civil). Caso o efeito suspensivo não seja deferido, a execução continuará tramitando 

normalmente. Na Execução Fiscal, todavia, os embargos são dotados de efeito suspensivo 

automático desde o momento em que são oferecidos, conforme anotado em aulas.24 

Não é admitido a reconvenção nem a compensação em sede de embargos à 

execução. As exceções serão arguidas em preliminar e serão processadas e julgadas juntamente 

com os embargos, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, conforme estabelece 

o §3º também do art. 16, da L.E.F. 

Depois que os embargos são recebidos, o juiz determinará a intimação da Fazenda 

para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias e, em seguida, designará audiência de instrução e 

julgamento, segundo o art. 17, da L.E.F. Vale ressaltar que não será realizada essa audiência se 

os embargos versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for 

exclusivamente documental. Neste caso, o juiz proferirá sentença em 30 dias, conforme o 

parágrafo único do mesmo dispositivo. 

Se a execução não for embargada ou se os embargos forem rejeitados, quando a 

garantia for prestada por terceiro, este será intimado para, em 15 (quinze) dias, remir o bem, se 

a garantia for real; ou para pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, conforme o disposto nos incisos I e II, do art. 19, da Lei 

de Execução Fiscal. 

 

 

 

                                                             
23 GUSMÃO, Jordaanna Maria Lopes. O cabimento da exceção de pré-executividade como instrumento de defesa 

na execução fiscal. Conteúdo jurídico, Brasília-DF 20/06/2018. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52051/o-cabimento-da-excecao-de-pre-executividade-

como-instrumento-de-defesa-na-execucao-fiscal>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
24 31/05/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícuis Lott Thibau. 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52051/o-cabimento-da-excecao-de-pre-executividade-como-instrumento-de-defesa-na-execucao-fiscal
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52051/o-cabimento-da-excecao-de-pre-executividade-como-instrumento-de-defesa-na-execucao-fiscal
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4.4 Relação com o princípio da ampla defesa 

 

Apesar de ter que garantir a execução para opor os embargos, sua cognição é 

ilimitada, diferentemente da objeção na execução, em que “[...] sua cognição é limitada”, como 

sustenta Gusmão25. O “[...] embargante tem o direito de produzir todas as provas que se 

mostrarem úteis à defesa de sua alegação, na busca de ilidir o título fiscal.” (THEODORO JR., 

2002, p. 19). 

Deverá ser alegado, portanto, toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar 

aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou até seis a critério do juiz, nos termos 

do §2º, do art. 16, da L.E.F. 

É possível alegar, segundo o art. 917, do Código de Processo Civil, a 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; a penhora incorreta ou avaliação 

errônea; excesso de execução; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, dentre 

outras.  

Na Execução Fiscal, conforme já dito, o Executado deve garantir a execução para 

opor embargos à execução, sob pena de eles não serem admitidos. O grande problema desse 

requisito de admissibilidade é que ele pode violar o princípio constitucional da ampla defesa 

previsto no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, pois se o Executado não tiver 

como garantir a execução sua defesa ficará fortemente prejudicada.  

Importante destacar o conceito de ampla defesa que, segundo Leal (2008, p. 26) é 

“[...] o arcabouço argumentativo-probatório-recursal que se desenvolve no tempo 

procedimental assegurando tanto ao réu quanto ao autor”. A exigência legal da garantia do juízo 

para se defender por meio dos embargos nega, explicitamente, a ampla defesa para os que não 

possuem condições de garantir. 

Em sentido contrário, para Levate e Carvalho (2010, p. 240) “[...] a necessidade de 

garantir o juízo para embargar a execução não ofende o princípio da isonomia ou do 

contraditório e da ampla defesa.” A justificativa para tal posicionamento é de que o Executado 

poderá se defender na fase administrativa questionando o lançamento e na fase judicial ele 

também pode apresentar exceção de pré-executividade ou ajuizar ação anulatória de débito 

fiscal. 

                                                             
25 GUSMÃO, Jordaanna Maria Lopes. O cabimento da exceção de pré-executividade como instrumento de defesa 

na execução fiscal. Conteúdo jurídico, Brasília-DF 20/06/2018. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52051/o-cabimento-da-excecao-de-pre-executividade-

como-instrumento-de-defesa-na-execucao-fiscal>. Acesso em: 23 jun. 2020. 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52051/o-cabimento-da-excecao-de-pre-executividade-como-instrumento-de-defesa-na-execucao-fiscal
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52051/o-cabimento-da-excecao-de-pre-executividade-como-instrumento-de-defesa-na-execucao-fiscal
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Um ponto positivo é de que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

entendendo que a garantia insuficiente da execução não é causa para que os embargos não sejam 

recebidos, haja vista que se embarga à execução e não o ato constritivo, conforme observado 

em tais julgados proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - 

LAVRATURA DO AUTO DE PENHORA - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

NECESSIDADE DE GARANTIA COMPLETA DO JUÍZO - CONEXÃO DE 

EXECUÇÕES - DEVEDORES DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO A 

QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 

[...] - Em regra, a teor do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, exige-se a garantia da 

execução para que o executado possa exercer sua defesa, sendo admitida a 

garantia parcial somente caso não haja outros bens passíveis de penhora. - Nos 
termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é de admitir a reuniões de execuções movidas contra 

o mesmo devedor, sendo inviável a conexão quando se tratarem de execuções 

direcionadas contra devedores distintos, mormente quando estiverem em fases 

diversas do procedimento. (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.030385-6/001, 

Relator(a): Des.(a) LUÍS CARLOS GAMBOGI, Data de Julgamento: 25/08/2016, 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJe 31/08/2016, grifo nosso) 

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA - REQUISITO ESPECÍFICO 

DE ADMISSIBILIDADE - VALOR INTEGRAL - DESNECESSIDADE - 

POSSIBILIDADE DE PENHORA COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO DO FISCO JUNTAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE 
CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DA OBTENÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - EMBARGANTE - PARCIAL PROVIMENTO. 

Não se faz necessária a integral garantia do juízo para o conhecimento dos 

embargos à execução. Isso porque o próprio inciso II, art. 15º, da Lei 6830/80, 

permite o reforço da penhora a qualquer tempo, não sendo necessária, por isso, a 

garantia integral para que se possa conhecer dos embargos à execução. [...] (Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0027.11.019365-6/001, Relator(a): Des.(a) GERALDO 

AUGUSTO, Data de Julgamento: 29/05/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: DJe 15/06/2012, grifo nosso) 

 

Levate e Carvalho sustentam que: 

[...] seria ideal unificar os sistemas do CPC com o da LEF para permitir a defesa por 

meio de embargos sem a garantia prévia do juízo, a fim de que não haja quaisquer 

dúvidas quanto à obediência do devido processo legal, assegurando-se ao executado 

o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. (LEVATE; CARVALHO, 2010, 
p. 242) 

 

Percebe-se, portanto, que uma possível solução, na qual a ampla defesa seria 

resguardada, para opor embargos sem ter que necessariamente garantir a execução seria a 

unificação dos sistema do Código de Processo Civil de 2015 com o da Lei de Execução Fiscal. 
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5 A OBJEÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL COMO TÉCNICA RESTRITA DE DEFESA 

DO EXECUTADO 

 

5.1 Considerações gerais 

 

A exceção de pré-executividade consiste em uma técnica de defesa que não substitui 

a impugnação ou os embargos à execução, é uma terceira via de defesa. Não tem, contudo, a 

mesma amplitude que tais resistências. Para Moreira (2001, p. 13), a exceção de pré-

executividade “[...] trata-se de um instrumento processual atípico, mas fundamental para o 

regular processo de execução, sem a qual teríamos execuções tramitando em afronta ao 

princípio do devido processo legal constitucionalmente assegurado.” 

Para Pontes de Miranda, eminente jurista que sustentou a exceção pela primeira vez 

em Parecer proferido em 1966 (Moreira, 2001), ao suscitar matérias de ordem pública, não é 

necessário opor embargos à execução, uma vez que tais matérias podem ser conhecidas de 

ofício pelo juiz - error in procedendo.  

“No Brasil (...) verifica-se que o Decreto Imperial n. 9.885/1888 e, após, o Decreto 

n. 848/1890 já previam a possibilidade de apresentação de defesa do devedor diversa dos 

embargos quanto ao pagamento ou anulação da dívida, bem como sua prescrição.”26 Até 2015, 

não havia previsão normativa sobre a exceção, havia posicionamentos doutrinários e o 

acolhimento deles pela jurisprudência, mas havia certa resistência para quem defende o 

princípio da reserva legal. Houve um acréscimo nos requisitos da exceção no que tange à não 

exigência de dilação probatória para a sua identificação (prova pré-constituída), assim como 

ocorre ao impetrar Mandado de Segurança.27 

Por meio dessa técnica de defesa, o executado pode alegar somente matérias de 

ordem pública que não demandem dilação probatória. Logo, se houver vício em qualquer outra 

matéria que demande produção de provas, não seja de ordem pública, ou se o executado não 

tiver como garantir o juízo para se defender via embargos à execução, o princípio constitucional 

da ampla defesa será claramente negado. 

 

 

                                                             
26 GOMES, Juliana Brites. Exceção de pré-executividade em execução fiscal tributária: visão jurisprudencial 

acerca de alguns temas. Revista CEJ, Brasília, n. 54, p. 88-99, jul./set. 2011, Disponível em: 

<https://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1498/1496>. Acesso em: 24 jun. 2020. 
27 03/06/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícuis Lott Thibau. 

https://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1498/1496
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5.2 Diferenças em relação aos embargos à execução 

 

Para se apresentar exceção de pré-executividade, diferentemente dos embargos à 

execução, não é necessário garantir o juízo. A segurança do juízo: 

[...] não pode ser imposta naqueles casos em que o título em execução não se reveste 

das características de título executivo, porque, destarte, a própria execução estaria 

sendo ajuizada com abuso de direito por parte do credor, utilizando uma via processual 

que a lei, em tese, não lhe concede. (MOREIRA, 2001, p. 26) 

 

Ela tem natureza jurídica de incidente processual, enquanto os embargos possuem 

natureza jurídica de ação de conhecimento. Caso a exceção seja acolhida, o exequente será 

condenado em honorários de sucumbência e “[...] a execução fiscal será extinta por meio de 

sentença, da qual caberá recurso de apelação. No caso de improcedência (...), o recurso cabível 

será agravo de instrumento, já que se tratará de decisão interlocutória [...]” (LEVATE; 

CARVALHO, 2010, p. 245-246.). 

Nesse sentido, foi proferido acórdão pelo STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME PROBATÓRIO 

VEDADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico do STJ de 

que cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-

Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, o 

que resultou, como no caso concreto, em diminuição do valor exequendo. Precedentes 

do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 

(...) 

5. Agravo Interno não provido.  
(AgInt no RESP 1.861.568/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/06/2020, grifo nosso) 

 

Para admissão da exceção, afirma Moreira (2001), que é fulcral a existência de 

título inábil, irregular, viciado de nulidade absoluta ou que não preenche os requisitos formais 

exigidos ou que seu fundamento seja na ausência de alguma das condições da ação executiva. 

Além disso, ela é apresentada por petição protocolada nos próprios autos da 

execução fiscal. Os embargos, por sua vez, são distribuídos em autos apartados, como já 

mencionado. 

Um outro ponto que diferencia a exceção dos embargos é a cognição. Na exceção 

apenas as matérias de ordem pública – conhecíveis de ofício, como condições da ação, 

pressupostos processuais, vícios ou nulidade da CDA – e as que não demandem dilação 

probatória, por exemplo isenção, decadência, prescrição, são as que podem ser alegadas. Nos 

embargos, por outro lado, a cognição é ilimitada. Como não é toda matéria que pode ser alegada 
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na exceção, Moreira afirma que (2001, p. 27) “Os embargos do devedor, como ação autônoma 

embora conexa com a execução, continuam a ser forma principal de defesa no processo de 

execução [...]”. 

Não obstante, há entendimento consolidado sobre o que pode ser alegado na 

exceção. A Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sustenta que “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória.” 

Sobre a cognição limitada na exceção, há o seguinte julgado:  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ 

EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente 

dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício 

pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade 

de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009) 

[...] 
3. Agravo interno não provido. (AgInt no ARESP 1.264.411/ES, Relator: Ministro 

GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 24/05/2019, grifo nosso) 

 

Por fim, outra questão distinta entre os embargos à execução e a exceção é sobre o 

prazo. Enquanto os embargos possuem prazo peremptório para serem opostos, conforme art. 

9º, da L.E.F., a exceção pode ser apresentada a qualquer tempo. Dessa forma, observa-se que 

“[...] as matérias pertinentes aos pressupostos legais da execução não estão sujeitas aos efeitos 

da preclusão, pois a ilegalidade constante no título executivo gera sua nulidade, passível de 

arguição, inclusive, em sede de Ação Rescisória [...]” (MOREIRA, 2001, p. 76.). 

Antigamente, na vigência do Código de Processo Civil de 1939, havia delimitação 

do prazo de três dias para apresentar a exceção, que era o prazo para opor as exceções em geral, 

de acordo com Moreira (2001). Atualmente, segundo os arts. 525, §11 e 917, §1º, do CPC, para 

as questões relativas a fato superveniente ao término no prazo para apresentação da 

impugnação; as relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos 

executivos subsequentes e para incorreção da penhora ou da avaliação, há o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar a exceção. Tal prazo começa a ser contado da comprovada ciência 

do fato ou da intimação do ato. As demais matérias não possuem prazo e, assim, não estão 

sujeitas à preclusão. 

Insta salientar que o artigo 803, I, II e III, do Código de Processo Civil, dispõe que 

a execução é nula se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida 

e exigível”, se o executado não for regularmente citado ou se a execução for instaurada antes 
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de verificar a condição ou antes de se ocorrer o termo. O parágrafo único do mesmo dispositivo 

estabelece que tal nulidade “será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução.” Percebe-se, dessa forma, que essa nulidade pode 

ser alegada em sede de exceção. 

Ainda, afirmam Levate e Carvalho (2010, p. 244) “[...] que as matérias de ordem 

pública, e desde que não demandem dilação probatória, podem ser deduzidas por meio de 

objeção de pré-executividade mesmo depois do prazo da propositura dos embargos [...]”. 

 

5.3 O termo “exceção” versus “objeção” 

 

O termo “exceção” é reservado a matérias que exigem requerimento da parte que 

não podem ser suscitadas de ofício. O termo “objeção”, por sua vez, trata justamente das 

matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.28 

Percebe-se, pois, que: 

Exceção significa defesa, com a particularidade que essa defesa decorre do princípio 

dispositivo: o Juiz não pode examiná-la senão quando alegada pela parte e, se não 

deduzida no prazo e na forma da lei, é atingida pela preclusão. A objeção ao contrário, 
também é defesa, mas decorre do princípio inquisitório: a parte “pode” deduzi-la e o 

juiz tem, obrigatoriamente, de examinar as matérias que a compõem [...]. (LEVATE; 

CAVALHO, 2010, p. 244) 

 

As matérias que devem ser conhecidas de ofício pelo órgão jurisdicional, 

independentemente de provocação do interessado, são chamadas de ‘objeções’, ao 

lado daquelas matérias que somente merecem ser analisadas se houver provocação 

pela parte, que são chamadas exceções. […] As exceções ficam submetidas, em regra, 

aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais 

poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; diversamente, 

as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer 
tempo, e devendo ser conhecidas de ofício pelo juiz. (MEDINA, 2004, p. 377-378) 

 

Além disso, o termo “pré-executividade” causa impressão de que a exceção é 

apresentada antes da Execução Fiscal, todavia, somente faz sentido apresentá-la depois que a 

execução foi instaurada de maneira ilegal e não antes29. Nesse sentido, afirma Nucon que: 

A expressão ‘objeção de pré-executividade’ merece ser criticada, pois por pré-

executividade’ tem-se, numa primeira análise, a falsa impressão de algo que vem 

‘antes’ da execução propriamente dita. Na verdade, quando se alega a assim 

denominada ‘objeção de pré-executividade’, a petição inicial da execução já foi 

devidamente distribuída e, em alguns casos, atos constritivos já ocorreram. (LUCON, 

2001, p. 571) 
 

                                                             
28 03/06/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
29 03/06/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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Dessa forma, o termo mais correto e adequado para denominar a técnica de 

resistência do executado conhecida como exceção de pré-executividade é objeção na 

execução.30 

 

5.4 Violação da ampla defesa na objeção na execução 

 

A ampla defesa prevista no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

é uma garantia que deve ser assegurada aos litigantes tanto em processo judicial como em 

administrativo, assim como o contraditório. A ampla defesa, segundo Guimarães (2019, p. 39) 

é o “Princípio de direito que assegura a todos a mais ampla oportunidade de se defender de 

qualquer acusação, inclusive com a admissão do contraditório.” 

A objeção na execução, embora não haja exigência de garantia do juízo para 

apresentá-la, possui cognição limitada e, consequentemente, limita a ampla defesa do 

Executado também. Eis o grande dilema sobre tal meio de resistência, pois, “Não há que se 

negar o desconforto de se trabalhar com processo onde não há a defesa efetiva e plena.”, como 

afirma Portanova (1995, p. 126 apud PAULA, 2016, p. 184). 

Apesar de ser uma forma de defesa do Executado, ela não permite a defesa ampla. 

Não basta só o direito de defender-se; é indispensável, para que a defesa seja plena, que a parte 

tenha liberdade de oferecer alegações e meios de uma defesa efetiva, como sustenta Portanova 

(1995, p. 127 apud PAULA, 2016, p. 185). Ou seja, para que a ampla defesa não seja violada 

na Execução Fiscal, deveria existir a possibilidade de se alegar qualquer tipo de matéria, como 

ocorre nos embargos à execução, via objeção na execução, tendo em vista que não há exigência 

legal de garantia do juízo para apresentá-la. 

Com a limitação de cognição na objeção e a exigência de garantia do juízo nos 

embargos, percebe-se que o princípio constitucional da ampla defesa é violado se o Executado 

não tiver como garantir ou se o vício presente na Execução Fiscal não for de ordem pública ou 

demandar dilação probatória.  

Assim, como já mencionado, uma possível forma de solucionar a negação da ampla 

defesa na Execução Fiscal seria unificar o sistema do atual Código de Processo Civil com o da 

L.E.F, permitindo a defesa do Executado pelos embargos à execução sem ter que, 

obrigatoriamente, garantir o juízo. 

 

                                                             
30 03/06/2019, Belo Horizonte, Professor Vinícius Lott Thibau. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na análise de algumas legislações, da doutrina e da jurisprudência acerca 

do tema e na descrição geral do Processo de Execução, do procedimento da Execução Fiscal, 

das características dos Embargos à Execução e dos requisitos legais para a sua oposição e da 

restrita técnica de defesa conhecida como exceção de pré-executividade, buscou-se demonstrar 

como o princípio constitucional da ampla defesa é violado pela exigência legal de garantia do 

juízo para o oferecimento de resistência na execução fiscal. 

Depreendeu-se que, apesar de o Brasil estar inserido no Estado Democrático de 

Direito, ele ainda adota um conceito de processo do Estado Social. Nessa perspectiva, a Lei n. 

8.009/90, mesmo promulgada e publicada também no Estado Democrático de Direito, possui 

características do Estado Social totalitário. Conquanto houve a edição da Súmula 364 do 

Superior Tribunal de Justiça, caso um divorciado seja executado e ele seja proprietário de um 

bem de família, ele não possui amparo legal nem jurisprudencial para evitar a penhora de tal 

bem. Dessa forma, vislumbra-se que há urgente necessidade de atualização do conceito de 

processo e das características de tal lei, a fim de adequar tais pontos ao paradigma jurídico em 

que a sociedade está inserida. 

Ainda, embora existam motivos que justifiquem as prerrogativas das quais a 

Fazenda Pública é dotada, isso não deve servir como embasamento para permitir a violação de 

garantias constitucionais. 

Não obstante, chegou-se à conclusão de que o termo “exceção de pré-

executividade” não é o mais correto e adequado, uma vez que “exceção” diz respeito às matérias 

que exigem requerimento da parte e “pré-executividade” causa impressão de que ela é 

apresentada antes da instauração da Execução Fiscal. Por isso, o mais correto e adequado é 

objeção na execução, tendo em vista que a petição é apresentada no curso de uma Execução 

Fiscal e aborda matérias que devem ser conhecidas de ofício, sem a necessidade de 

requerimento do Executado. 

Por fim, observou-se que, mesmo havendo duas formas distintas de o Executado se 

defender na Execução Fiscal – Embargos à Execução e exceção de pré-executividade, pode 

haver situações que a defesa ficará fortemente prejudicada. No caso de o Executado não ter 

como garantir o juízo e a matéria a ser alegada não for de ordem pública e demandar dilação 

probatória, é uma hipótese na qual a ampla defesa é violada claramente. 
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Por conseguinte, em que pese existir tais formas de resistência do Executado no 

trâmite de uma Execução Fiscal, a limitação de cognição na objeção de execução e a exigência 

legal de garantia do juízo nos embargos viola a garantia constitucional da ampla defesa. 
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