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“Mesmo que tu já tenhas feito uma longa caminhada, há 
sempre um caminho a fazer”. 

Santo Agostinho 

 

“Há dois caminhos na vida: um é limitado e o outro é 
imenso; um morre onde o outro começa; o primeiro é o da 

paciência e o outro da ambição”. 

Alfred de Musset 

 



 
 

RESUMO 

 

Trata-se do desenvolvimento de tese acerca da Exceção de Pré-

Executividade à Luz da Lei de Execuções Fiscais. Mostrar seu cabimento, sua 

aplicabilidade, sua real necessidade e melhor oportunidade de uso dentro da 

Execução Fiscal. 

No transcorrer da criação da tese, foi feita uma análise superficial 

do processo de Execução colimando situar-nos dentro deste rito processual, 

para com isto, examinarmos com mais propriedade e eficiência o objetivo maior 

deste trabalho, que é o cabimento e aplicabilidade da Exceção de Pré-

Executividade como meio hábil de defesa do executado, notadamente dentro do 

Processo de Execução Fiscal. 

A pesquisa teve como principal foco a obtenção do conhecimento 

acerca deste tema, tão pouco estudado, atentando para a satisfação de 

necessidades que venham a contribuir com o meio jurídico e ajudar de alguma 

forma o desenvolvimento de assuntos que, posteriormente, contribuam com 

uma maior discussão sobre o tema e o pertinente aprofundamento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It treats about the building-up of thesis about Exception of Previous 

Execution based in Tribute Execution Law. Show its possibility, its applicability, 

its real necessity and better usage oportunity inside the Tribute Execution. 

In the development of criation of thesis, was done a superficial 

analysis of Execution process wishing situate us inside this processual rite, for 

with this, we verify with more domain and effectiveness the major intent of this 

work, that is the possibility and applicability of the Exception of Previous 

Execution as a handy way of defense to defendant, inside the Tribute Execution 

Process. 

The research had as main focus the obtainment of knowledge about 

this theme, so poorly studied, paying attention to the satisfaction of necessities 

that come to contribute with the juridical ambient and help anyway the 

development of questions that, laterly, cooperate with a larger discussion about 

the theme and the pertinent deepening. 
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1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Preliminarmente, faço uma análise superficial do processo de 

execução objetivando situar-nos, dentro deste rito processual, para com isto, 

examinarmos com mais propriedade o epicentro deste trabalho, que é o 

cabimento e a aplicabilidade da exceção de pré-executividade como meio hábil 

de defesa do executado, notadamente no processo de execução fiscal. 

Pela sistemática do Código de Processo Civil, há três principais ritos 

processuais: processo de conhecimento, processo de execução e processo 

cautelar. O critério adotado nesta classificação tem como parâmetro, ao meu 

ver, unicamente a natureza do provimento jurisdicional requestado ao Estado. 

Assim, de acordo com o pedido formulado na ação impetrada, o processo 

enquadrar-se-á em umas das categorias retro mencionadas e seguirá o 

respectivo procedimento previsto na Lei Adjetiva Civil. 

Muito embora haja esta especificação do processo, existem na tutela 

executiva bem como na tutela acautelatória muitos atos inerentes à tutela 

cognitiva, o que demonstra a existência de um compartilhamento entre os 

diferentes ritos processuais, mesmo sendo diferente a natureza dos mesmos.  

Na prática, seria dizer que, no processo de execução, há atividade 

cognitiva e vice-versa. Disto emana o caráter unitário do qual se reveste a 

atividade jurisdicional, fazendo com que as três principais categorias de 

processos façam parte de um todo orgânico e, desta forma, alcance o escopo 

maior desta atividade que é garantir a eficácia do ordenamento jurídico. 



 
 

Sem embargo, indelével é a autonomia dos procedimentos acima 

comentados mesmo diante da interdependência mútua existente entre eles. 

Claro e precisamente, Wambier entende que da relação entre cognição e 

execução há de se ter por essencial o seguinte: sua separação ou unificação 

em um mesmo processo deriva de razões pragmáticas, contingentes – e não 

ontológicas, necessárias. O importante é ter a exata noção de que são duas 

formas diversas de atividade jurisdicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2   DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

Na precisa definição de Ernani Fidelis, processo é o meio pelo qual 

a jurisdição atua e a tutela jurisdicional é prestada nos seus fins específicos, tal 

seja o pedido de quem a requerer. No processo executivo especificamente o 

pedido consiste em um credor buscar, junto ao Estado, uma prestação 

jurisdicional que lhe assegure o cumprimento de obrigações assumidas 

extrajudicial ou reconhecidas judicialmente, mediante a realização dos atos 

próprios da execução forçada contra o respectivo devedor. Assim, o processo 

de execução se dá quando existe um credor, munido de um título judicial ou 

extrajudicial, que pretende ver seu direito satisfeito e, para tanto, se socorre do 

Judiciário para que este realize atos coercitivos sobre o patrimônio do devedor 

com o fim de obter o adimplemento da obrigação não cumprida 

espontaneamente. Enveredando por este caminho, Humberto Theodoro Júnior 

pontifica, com habitual exatidão, que: 

Atua o Estado, na execução, como substituto, promovendo uma 
atividade que competia ao devedor exercer: a satisfação da prestação 
a que tem direito o credor. Somente quando o devedor não cumpre 
voluntariamente a obrigação é que tem lugar a intervenção do órgão 
judicial executivo. Daí a denominação de ‘execução forçada’, adotada 
pelo Código de Processo Civil, no art. 566, à qual se contrapõe a idéia 
de ‘execução voluntária’ ou ‘cumprimento’ da prestação, que vem a ser 
o adimplemento.1 

 

Contudo, para que se instaure o processo de execução, se faz 

necessário o cumprimento de certos pressupostos processuais, alguns comuns 

                                                 
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I – 41ª. Ed. – Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 45 



 
 

tanto ao processo de conhecimento como ao processo de execução e outros 

específicos deste último. O pressuposto específico de vital importância do 

processo executório é o próprio título executivo judicial ou extrajudicial, posto 

que não há execução sem título segundo o brocardo que diz: nulla executio sine 

titulo. 

Sendo o título proveniente de uma sentença condenatória exarada 

em um processo de conhecimento, estaremos diante de um título executivo 

judicial onde na execução não haverá mais a necessidade de qualquer fase 

cognitiva, pois foi resultado de um anterior juízo de conhecimento, restando 

somente concretizar o direito nele contido. Não gerando, portanto, grandes 

transtornos acerca da existência e validade deste título executório tendo em 

vista que se pressupõe o direito material nele inserido. 

Já se for proposta uma execução com supedâneo em um título 

extrajudicial, além da apresentação do documento que a lei atribui eficácia 

executiva é imprescindível que estejam presentes, naquele título, todos os 

requisitos exigidos legalmente – certeza, liquidez e exigibilidade – sem os quais 

a execução não pode prosperar. Versando sobre esta matéria, mais uma vez, 

Humberto Theodoro Júnior assevera que: 

 Sem título executivo líquido, certo e exigível não há possibilidade de 
execução válida. Trata-se de condição da própria execução, o que 
deve ser verificado de ofício pelo Juiz quando do recebimento da 
petição inicial, indeferindo-a.2   

 

                                                 
2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I – 41ª. Ed. – Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 24. 



 
 

Entretanto, se for aceita, mesmo estando ausentes os requisitos 

necessários à admissibilidade da execução, o devedor, ou por que não dizer 

pseudo-devedor, poderá se defender por meio dos embargos do devedor 

condicionado à garantia do juízo, o que é deveras muito injusto; ou poderá 

truncar essa execução ilegal por meio da exceção de pré-executividade, sem 

submeter-se à violência da constrição de seu patrimônio. 

 Em que pese a lamentável lacuna de nosso ordenamento jurídico 

pátrio - que não estabelece nenhum meio prévio de defesa do executado nos 

casos gritantes de execução natimorta, em razão de o crédito ser inexistente ou 

inexigível - a doutrinaria criou este último meio de defesa e, hodiernamente, a 

jurisprudência de nossos Tribunais pacificamente o aceita, o aprimora e o eleva 

ao status do melhor instrumento de justiça capaz de libertar o executado de uma 

execução ilegal, abusiva e injusta. 

Feitas estas breves considerações, passemos então a enfrentar o 

tema em liça, pontificando seus pontos de maior relevo, começando o estudo 

pelas garantias fundamentais consagradas em nossa Carta Magna, regentes de 

todo e qualquer processo judicial ou administrativo. 

 

2.1 DAS GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PROCES SO DE  
EXECUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico consiste em um conjunto de normas 

jurídicas que interagem entre si, respeitando, todavia, a hierarquia normativa 

existente. Desta forma, as normas e princípios previstos na Constituição Federal 



 
 

funcionam como fonte e bússola de todo o restante do sistema. Os princípios, 

por sua vez, devido ao seu caráter supranormativo, são os vetores aos quais 

todo o ordenamento jurídico deve obediência e respeito. São, portanto, base de 

validade das normas, assim como agente apaziguador das lacunas ou 

contradições que porventura haja dentro do próprio ordenamento. Sobre este 

prisma, ensina Paulo Bonavides: 

O legislador, por conseguinte, é o primeiro a reconhecer que o sistema 
de leis não é suscetível de cobrir todo o campo de experiência 
humana, restando sempre grande número de situações imprevistas, 
algo que era impossível ser vislumbrado sequer pelo legislador no 
momento da feitura da lei. Para essas lacunas há a possibilidade do 
recurso aos princípios gerais do direito, mas é necessário advertir que 
a estes não cabe apenas a tarefa de preencher ou suprir as lacunas da 
legislação.3  

 

Atentamos, outrossim, que, dentro deste arcabouço jurídico, temos 

alguns princípios consagrados constitucionalmente que são pilares mestras de 

todo o ordenamento dentre os principais e pertinentes ao tema em apreço 

citamos o princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e o 

princípio da ampla defesa, todos previstos no Texto Magno no art. 5°, LIV, LV, 

XXXV4 respectivamente. Deles enramam diversos outros princípios e todos 

inter-relacionam-se iluminando todo o sistema legal. 

O princípio do devido processo legal é a pedra angular que abrange 

e incorpora os demais princípios. Por força dele, ninguém pode ser privado de 

sua liberdade ou de seus bens sem que tenha submetido a um processo justo e 

                                                 
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.  16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

31. 
4 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil – Brasil -  Distrito 

Federal: Senado, 1988. 
 



 
 

sem máculas. Diretamente do due process of law decorre o princípio do 

contraditório que tem como fito primordial garantir às partes litigantes um 

tratamento jurisdicional igualitário, sem benevolências unilaterais. 

 Por algum tempo, alguns operadores do direito defenderam a tese 

de que não havia contraditório no processo de execução, pois, neste 

procedimento, busca-se a satisfação de um crédito e não a discussão de sua 

origem ou mérito do título. Racional e corretamente tal concepção, dia a dia, 

torna-se mais débil tanto na doutrina como na jurisprudência. Como explanado 

alhures, as garantias constitucionais devem ser observadas por todo o 

ordenamento jurídico e aquele dispositivo legal que não respeitá-las deve ser 

expurgado do conjunto normativo. Como o princípio do contraditório é 

assegurado na Constituição Federal de 1988, e esta não delimitou em quais 

ritos processuais ele deveria incidir, presume-se que sua aplicação deve ser 

extensiva a todas as espécies de processo, seja ele judicial ou extrajudicial. 

 É indiscutível que no processo de execução o contraditório se 

mostra mais tênue, devido as suas peculiaridades, se comparado ao processo 

de conhecimento. Daí então negar sua existência neste rito seria o mesmo que 

negar a validade do próprio processo de execução, já que na atual conjuntura 

jurídica é inconcebível falar em processo com mitigação de defesa, o que, 

conseqüentemente, implica em desrespeito aos direitos e garantias 

resguardados constitucionalmente. 

Um procedimento em que somente uma das partes compareça 

como mero sujeito passivo não é sequer ‘processo’. Como tal só se pode 

considerar o procedimento, como se disse antes, desde que animado por uma 



 
 

relação jurídica (relação jurídica processual). No inquérito policial, p. ex., o 

indiciado aparece como simples alvo de investigações e é por isso que de 

processo não se trata: ali não haverá um provimento final da autoridade policial, 

senão mero relatório, razão porque se dispensa a participação contraditória do 

indigitado agente criminoso, nada havendo a ser supostamente legitimado por 

essa via. 

Corroborando com o sobredito, Nélson Nery Júnior nos demonstra 

situações concretas em que o contraditório se apresenta no processo 

executório, vejamos: 

Embora negando o contraditório amplo como no processo de 
conhecimento, a doutrina alemã entende presente a garantia 
constitucional do ‘rechtliches Gehör’ no processo de execução, por 
exemplo, o direito à nomeação de bens à penhora, interposição de 
recursos e outros atos cuja prática a lei confere ao devedor. 

(...) é incidência do contraditório, no processo de execução que justifica 
a aplicabilidade, nesse processo, do art. 9° do CPC .5 

 

Em sendo assim, indubitável é a presença do contraditório na 

execução, manifestado de forma singular, porém essencial a este tipo de 

processo como a qualquer outro tendo em vista que nossa Lei Maior assegurou 

os direito e garantias constitucionais como premissas inafastáveis. 

Tradicionalmente, o princípio do contraditório se materializa no 

processo de execução através da interposição dos embargos do devedor – 

única forma de defesa do executado prevista legalmente – mas não a única. 

                                                 

5 NERY JR. Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 
5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 27 

 



 
 

Consoante abordaremos no decorrer deste trabalho, a exceção de pré-

executividade é outro mecanismo de defesa que dispõe o executado de resistir 

contra atos executórios provenientes de uma execução irregular, eivada de 

nulidades que a fulminam, independente do manejo dos embargos. Este 

instituto encontra amparo jurídico principalmente nos princípios acima 

comentados. 

Pelo princípio do contraditório, qualquer das partes de um processo 

tem o direito de se fazer ouvir, de se defender das alegações feitas em seu 

desfavor, de alegar seu direito em igualdade de condições. Outra garantia 

fundamental de valiosa consideração é o direito de ação por meio do qual 

aquele que teve direito violado ou ameaçado de ser lesionado poderá provocar 

o Poder Judiciário, colimando a proteção de sua esfera jurídica.  

À luz dos direitos e garantias ora analisados, é plenamente possível 

o cabimento da exceção de pré-executividade como outro meio de defesa do 

executado, além da oposição por meios dos embargos do devedor, quando a 

execução estiver desprovida dos requisitos necessários exigidos por lei. Negar 

esta forma de defesa, nada mais é do que um cerceamento ao acesso ao Poder 

Judiciário e uma afronta brutal ao próprio processo de execução que 

necessariamente deve estar ungido dos preceitos constitucionais sob os quais 

deve estar abalizado, já que assim funciona a sistemática da hierarquia jurídica. 

 

 

 



 
 

3 DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

 

O Estado para realizar todos os fins pelos quais foi criado prescinde 

de uma complexa estrutura organizacional que busque, acima de tudo, o bem 

da coletividade e a satisfação do interesse público. Entretanto, para custear todo 

a máquina estatal necessária à consolidação de seus objetivos traçados na 

Carta Constitucional, por força de seus poderes, o Estado institui e cobra 

tributos de seu povo com o escopo de gerar receitas necessárias. Vallisney de 

Souza Oliveira muito bem esclarece como funciona esta atividade estatal: 

O Estado ao lado das diversas atividades que exerce, para 
consecução de seus fins, desenvolve também a atividade financeira, 
que compreende o complexo de atos relacionados com a receita e 
despesas públicas. Evidentemente, as atividades estatais ocasionam 
despesas e para fazer face aos gastos públicos, tem o Estado 
necessidade de meios econômicos que, dadas as suas múltiplas 
funções não podem ser supridos, na época atual, exclusivamente com 
as rendas oriundas da exploração de seu próprio patrimônio. Para 
obtê-los, usa então o Estado de seu poder soberano, impondo aos 
particulares a obrigação de contribuir com parte de sua fortuna para o 
custeio dos serviços públicos. Essas contribuições, impostas 
coativamente, denominam-se tributos e integram a receita do Estado.6 

 

 Estes tributos, à sua vez, devem estar inteiramente em 

conformidade com os ditames legais, constitucionais, infraconstitucionais e em 

total consonância com os princípios orientadores do sistema tributário. 

Cumprindo isto, serão legalmente devidos e a sua inadimplência gera ao Estado 

o direito de cobrar, extrajudicial e judicialmente, seu crédito não satisfeito 

voluntariamente pelo contribuinte. 

                                                 

6 OLIVEIRA, Vallisney de Souza. Embargos à Execução Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 45. 

 



 
 

  A cobrança do crédito tributário segue um procedimento especial, 

regulado pela Lei n° 6.830 de 22.09.1980 – Lei das Execuções Fiscais. Em 

decorrência de sua especificidade, a execução fiscal possui diversas 

peculiaridades frente à execução forçada comum de quantia certa prevista no 

Código de Processo Civil. De notável destaque, citamos a instituição de 

privilégios exacerbados e desarrazoados exclusivamente em prol da Fazenda 

Pública conferidos sob o argumento do interesse coletivo, mas que fere, 

inquestionavelmente, princípios fundamentais da ordem constitucional como o 

da isonomia e o do devido processo legal.  

A título de exemplo disto, temos o poder do Fisco de constituir, 

unilateralmente, o título executivo fiscal, substituir bens penhorados sem 

maiores formalidades. Quanto ao executado, este direito é significativamente 

restrito a poucos casos legalmente previstos, dentre muitos outros absurdos que 

torna o processo de execução fiscal extremamente iníquo. 

Nesta esteira Humberto Theodoro Jr. cita a festejada jurista Ada 

Pellegrini Grinover: 

 Afastada, porém, a ratio essendi do tratamento privilegiado, qualquer 
norma processual que institua regime desigual para partes que 
deveriam litigar em igualdade de condições atrita com o preceito 
constitucional da isonomia, ao qual não se pode furtar o próprio 
Estado, quando se coloca numa situação em que nenhum motivo 
especial determina ou justifica a usufruição de privilégios e 
prerrogativas negados ao outro litigante.7 

         

Superado isto, passemos a nos debruçar sobre a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA), alicerce de todo o trâmite executivo fiscal. Diante da 
                                                 
7 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I – 41ª. Ed. – Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 102. 



 
 

inadimplência do contribuinte, o Fisco deve instaurar um processo na instância 

administrativa, através do qual exercerá o controle da legalidade do crédito 

tributário a ser constituído. Chegando a decisão administrativa final, tendo 

obrigatoriamente respeitado os direitos e garantias fundamentais do 

contribuinte, e tendo este sido vencido, será inscrito o crédito tributário no Livro 

da Dívida Ativa, emanando de lá a Certidão de Dívida Ativa que é o título 

executivo extrajudicial hábil a embasar a ação executiva fiscal. 

A CDA, sob pena de nulidade, ex vi do art. 2°, § 5° da Lei n° 

6.830/80, deverá conter: o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre 

que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; o valor originário da 

dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e 

demais encargos previstos em lei ou contrato; a origem, a natureza e o 

fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação, se for o caso, de estar à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para o cálculo; a data e o número da inscrição no Registro de Dívida 

Ativa; e, por fim, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se 

neles estiver apurado o valor da dívida. Ademais, vale frisar que além de 

cumprir as exigências aduzidas, urge-se que a CDA também esteja imbuída dos 

requisitos gerais de validade de qualquer ato administrativo, exempli gratia, a 

inscrição ser impreterivelmente procedida por autoridade competente. 

Estando a cártula fiscal regularmente inscrita e em seu bojo contiver 

todos os requisitos de validade, por força dos mandamentos legais do art. 204 

do Código Tributário Nacional e do art. 3° da Lei d e Execução Fiscal, gozará ela 

de presunção juris tantum de certeza e liquidez necessários ao início da 



 
 

execução forçada. No entanto, estando a CDA impregnada de vicissitudes que a 

exterminam, cabe ao executado o ônus de elidir aquela presunção, 

demonstrando-as cabalmente por meio de prova inequívoca. 

 Os Embargos à Execução Fiscal constituem o único veículo 

processual de expressa previsão legal posto à disposição do executado de 

pleitear a extinção ou redução do processo executório. Contudo, seu manejo é 

condicionado à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou fiança 

bancária, suficiente para cobrir a dívida em litígio. De sobremaneira, impor ao 

executado uma constrição de seus bens quando os vícios do título são 

evidentes, além de uma injustiça para com o executado é um grande entrave ao 

próprio processo executivo. 

 Por estarmos defronte de nulidades que estigmam o processo 

executório, a oposição dos Embargos se mostra despicienda, à vista da matéria 

que pode ser conhecida e declarada de ofício pelo juiz, podendo o executado 

argüi-las em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de 

segurança do juízo, a fim de se contrapor aos efeitos nefastos de uma execução 

viciada. Acerca do tema, vale citar as palavras de Ernani Fidélis dos Santos: 

(...) a exceção de pré-executividade pode ser defendida como uma 
mera petição através da qual o executado aponta (e prova) as 
nulidades do processo executivo ao qual está sujeito e, por 
independerem de provocação, podem ser reconhecidas de ofício. 
Assim, não há como impedir que o magistrado tenha acesso a tais 
informações e, uma vez ciente dos vícios, mesmo que através de meio 
informal, não há como impedir que tome providências no sentido de 
regularizar ou extinguir o processo, conforme o caso.8  

                                                 

8 SANTOS, Ernani Fidelis dos. Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2005, p. 67. 

 



 
 

Feitas estas ponderações, adentraremos no próximo tópico a 

estudar profundamente o tema central proposto, onde veremos esta e outras 

hipóteses de cabimento deste exótico instituto jurídico de origem doutrinária, 

dando-lhe enfoque primordial ao que toca a execução fiscal. 

 

3.1    DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL 

3.1.1. RAÍZES HISTÓRICAS DO INSTITUTO 

Conquanto alguns julguem que este instituto é um neófito na seara 

processual e que surgiu com o famoso parecer de Pontes de Miranda, a 

doutrina nos regala com informações no sentido de que a exceção de pré-

executividade é de origem muito mais antiga. 

Dão como origem o Decreto Imperial n° 9.885, de 1.8 88, que 

permitia ao executado defender-se, sem qualquer agressão a seu patrimônio, 

desde que munido de documento hábil, para provar pagamento ou anulação do 

débito na esfera administrativa. O Decreto n° 848, de 1.890, também conferia ao 

executado o direito de defesa sem a garantia do juízo como requisito, bastando 

a comprovação, mediante prova documental, do pagamento ou anulação da 

dívida. Com a promulgação dos Códigos Estaduais, o Rio Grande do Sul, 

através de seu Decreto n° 5.225, de 1.932, institui u a execução de 

impropriedade do meio executivo, que, antes de qualquer procedimento, a parte 

executada poderia opor exceções de suspeição, incompetência e outras mais. 



 
 

Inobstante sua ascendência pretérita, foi Pontes de Miranda, em 

seu afamado parecer elaborado para a Siderúrgica Mannesmann, aqui retirado 

da obra de Alexandre Freitas Câmara, ao falar sobre o tema em liça, quem 

traçou seus primeiros contornos de como hodiernamente é conhecida. O 

propósito fundamental era impedir que aquela empresa sofresse abalos 

significativos e comprometedores em seu patrimônio em razão de execução 

fincada em títulos falsos, por conseguinte, inaptos a estribar qualquer ato 

executório. Calha registrar as palavras proferidas por aquele insigne jurista a 

favor deste outro meio de defesa:  

A execução confina com interesses gerais, que exigem do juiz mais 
preocupar-se com a segurança intrínseca (decidir bem) do que com a 
segurança extrínseca (ter decido).9 

 

Desde então, é fato que a exceção de pré-executividade se 

encontra inserida no cotidiano forense, mesmo ante sua ausência de previsão 

legal, porquanto há farta e crescente aceitação doutrinária e jurisprudencial em 

seu favor. 

 

3.1.2 CONCEITO 

Existe uma grande celeuma na esfera doutrinária relativa à 

terminologia adequada ao instituto à baila. Luiz Rodrigues Wambier, Teresa 

Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Junior preferem denominá-lo de Objeção 

de Pré-executividade; Hugo de Brito Machado opta por Impugnação no Juízo de 

                                                 
9 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Volume II – 10ª. Ed. – Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Júris, 2005, p. 235.  



 
 

Admissibilidade; Carlos Alberto Carmona chama de Exceção de Direito 

Deficiente; Carlos Renato de Azevedo Ferreira escolhe por nomeá-lo de 

Oposição Pré-processual; Helder Martinez Dal Col o batiza de Objeção de Não-

executividade, e muitos outros autores com suas respectivas expressões. 

Almejando evitar confusões e considerando que a maior parte dos 

operadores do direito, incluso nosso Superior Tribunal de Justiça, adota a 

terminologia Exceção de Pré-executividade, nos quedaremos com esta 

nomenclatura, respeitando, todavia, toda discussão dos estudiosos no tocante a 

este ponto. 

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental 

onde o executado, acautelado de prova documental irrefragável, através de 

simples petição nos próprios autos e a qualquer tempo, independente da 

interposição de embargos e da segurança prévia do juízo, provoca o julgador 

para que cumpra seu ofício de reconhecer as nulidades que eivam o processo, 

regularizando-o ou extinguindo-o, assegurando, assim, ao executado de boa-fé 

o direito de não ter seu patrimônio afetado por um processo eminentemente 

nulo. 

Na precisa lição de Alan Pereira de Araújo: 

A exceção de pré-executividade se consubstancia num mecanismo 
de defesa do executado que prescinde de segurança prévia, 
revelando-se como instrumento de justiça desenvolvido pela doutrina 
e jurisprudência e que hoje é de aceitação praticamente pacífica entre 
os operadores do direito.10 

 

                                                 
10 ARAÚJO, Alan Pereira de. Da exceção de pré-executividade. In: Jus Navigandi, n. 52. 
[Internet] http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2330 [ Capturado em 20 de setembro de 
2002.  



 
 

Para Francisco Wildo Lacerda Dantas 

A exceção de pré-executividade constitui a defesa – e, por isso, 
exceção – que exerce no processo da execução, independentemente 
da oposição de embargos e da prévia segurança de juízo, quando se 
alega que essa foi desfechada sem atender aos pressupostos 
específicos para a cobrança de crédito que, na redação do art. 586 do 
CPC, se resume à exigência de título líquido, certo e exigível.11 

              

Particularmente, no que tange à exceção de pré-executividade na 

execução fiscal, seu desiderato essencial é atacar processos executórios fiscais 

fundados em créditos com a exigibilidade suspensa ou extinta, e em títulos 

carentes dos requisitos de exigibilidades legalmente cobrados, seguindo o 

procedimento adiante explanado. Não obstante esteja o crédito envolto por 

prerrogativas jurídico-materiais e processuais, não existe nenhuma razão 

plausível que impeça o questionamento destas chagas processuais através 

deste meio de defesa.  

Em que pese entendimentos contrários, que sustentam, como 

principais causas da impossibilidade do emprego da exceção de pré-

executividade nas execuções fiscais a presunção de certeza e liquidez do título 

executivo fiscal, a prevalência do interesse público neste rito e a falta de 

previsão na lei específica que rege a cobrança judicial da Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. 

 

                                                 

11 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Exceção de pré-executividade : aspectos teóricos e 
práticos, Revista Dialética de Direito Tributário nº 24/21-29. 

  



 
 

3.1.3 FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O CABIMENTO  DA 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

 

Nos apontam os estudiosos constitucionalistas que o contraditório 

advém do princípio máximo de que ninguém será privado de sua vida, liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal. 

O princípio do contraditório apresenta-se, sem se deixar de 

reconhecer a importância dos demais princípios, como o de maior relevância, 

importando inclusive, se não for conferida a observância do contraditório, em 

inexistência de processo. Coube ao insigne Elio Fazzalari enaltecer que 

somente existe processo se estiverem os procedimentos revestidos pelo 

contraditório. 

Sustenta o professor Rosemiro Pereira Leal sobre a importância do 

referido princípio: 

 O princípio do contraditório é referente lógico-jurídico do processo 
constitucionalizado, traduzindo, em seus conteúdos, pela dialeticidade 
necessária entre interlocutores que se postam em defesa ou disputa de 
direitos alegados, podendo, até mesmo, exercer a liberdade de nada 
dizer (silêncio), embora tendo direito-garantia de se manifestar. Daí, o 
direito ao contraditório ter seus fundamentos na liberdade jurídica de 
contradizer, que, limitada pelo tempo finito (prazo) da lei, converte-se 
em ônus processual se não exercida. Conclui-se que o processo, 
ausente o contraditório, perderia sua base democrático-jurídico-
principiológica e se tornaria um meio procedimental inquisitório em que 
o arbítrio do julgador seria a medida imponderável da liberdade das 
partes.12  

 

                                                 

12 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 145. 

  



 
 

Com a constitucionalização das garantias aos direitos e liberdades, 

assumiu o contraditório o status de direito fundamental, enaltecendo a formação 

de um Direito Constitucional Processual, para significar o conjunto das normas 

de Direito Processual que se encontra na Constituição Federal. 

Como manifestação do direito de defesa do executado, temos a 

possibilidade da via incidental dos Embargos do Devedor, prevista no artigo 736 

e ss. do CPC, que hodiernamente é reconhecida como sendo apenas uma entre 

as possibilidades de defesa do devedor. 

Enfatiza Candido Rangel Dinamarco acerca dos Embargos do 

Devedor: 

É preciso debelar o mito dos embargos, que leva os juízes a uma 
atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que 
poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente, 
ou talvez condicionando o seu conhecimento à oposição destes. Dos 
fundamentos dos embargos (CPC, art. 741), muitos poucos são os que 
o juiz não pode conhecer de ofício, na própria execução.13 

  

Da mesma forma, ao lado da via incidental, mostra-se possível 

como meio de defesa do executado, a interposição de embargos de retenção 

(art. 744 do CPC). Igualmente, pode valer-se o devedor das denominadas 

defesas impróprias ou indiretas, por meio de ações autônomas prejudiciais à 

execução.  

                                                 

13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. – 10ª ed. – São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
215. 

  



 
 

Com o destaque da doutrina e jurisprudência, tem angariado cada 

vez mais força no processo de execução, a possibilidade de o executado 

exercer a sua defesa intraprocessual ou endoprocessual, por meio da exceção 

de pré-executividade. 

O processo de execução tem se flexibilizado, com a possibilidade 

de o devedor declinar matérias de ordem pública em face da falta das condições 

e pressupostos da ação. 

Tem-se concebido uma permuta entre o processo de conhecimento 

e execução, conferindo a este o lábaro do contraditório, mesmo sendo um 

procedimento de cunho satisfativo. De igual forma, tem a legislação processual 

conferido ao processo de conhecimento meios de execução no próprio 

procedimento cognitivo, não necessitando de instaurar processo de execução 

autônomo. 

A Constituição de 1988, no seu artigo 5o, LV, conferiu aos litigantes, 

em processo judicial a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo estes, 

corolários lógicos do máximo princípio do devido processo legal. 

A par disso, concedeu ao cidadão a garantia de que a lei não pode 

excluir da apreciação do Poder Judiciário, lesão o ameaça a direito (art. 5o, 

XXXVI da CF/88). Se por um lado tem o credor o direito de ver satisfeito o seu 

crédito, tem igualmente o devedor o direito de não ser admoestado em seus 

bens, se o processo executivo não for legítimo e, por conseguinte, justo. 

Como conseqüência lógica do princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional das lesões a que estão sujeitas as partes e a possibilidade 



 
 

de o devedor ser tolhido em seu direito ou ameaçado de sê-lo, tem o executado, 

por oportuno, o poder de contradizer à pretensão satisfativa, de modo a obter 

uma tutela jurisdicional negativa do Estado, buscando a salvaguarda de seu 

direito de propriedade e a eficácia do princípio do devido processo legal. 

Os novos contornos do Direito Processual decorrem do balizamento 

constitucional conferido a institutos de cunho processual, isto é, a 

constitucionalização das garantias de um processo justo e legítimo, 

resguardando o direito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e 

isonomia. 

Esse novo processo como instituição constitucionalizada conferiu à 

ciência processual um novo status, cujos procedimentos regidos pelos princípios 

supra citados são regidos como garantia fundamental do demandado. 

Outrossim, passou a Constituição Federal a representar o 

documento catalizador das exigências processuais modernas com o intuito de 

vislumbrar o processo como sistema de garantias dos direitos fundamentais.  

Como derradeiro do fenômeno acima, surgiu na doutrina a 

denominação Direito Constitucional Processual, consistindo em interpretar as 

normas processuais infraconstitucionais em função dos valores e princípios 

constitucionais, adaptando as primeiras às inovações dos segundos. 

Como consectário da Supremacia da Constituição, a Carta Magna 

tem a função precípua de consagrar valores e princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico infraconstitucional, devendo esta se amoldar àquela, dada 



 
 

incisiva superioridade hierárquica das normas constitucionais e da carga 

político-valorativa nela prevista. 

Dado ao fenômeno constitucionalizante das normas de Direito 

Processual, relevando os princípios norteadores da ampla defesa, contraditório 

e isonomia ao patamar de garantia individual fundamental, assim como os 

princípios do devido processo legal e da inafastabilidade das lesões ou 

ameaças à direito do controle jurisdicional, temos a absoluta legitimidade da 

argüição da exceção de pré-executividade ou qualquer outro requerimento no 

bojo da execução, de modo a sobrestar o procedimento executivo eivados de 

vícios. 

O Estado de Direito não permite o desrespeito aos direitos e 

garantias do ser humano, não podendo as normas de direito adjetivo, ainda 

mais as de cunho satisfativo como o processo de execução, se sobreponham a 

ditos princípios-garantias. 

 

3.1.4.  NATUREZA JURÍDICA 

 

A exceção de pré-executividade é uma defesa incidental por meio 

da qual o executado se insurge contra o processo de execução no seu próprio 

bojo, sem a obrigatoriedade da garantia do juízo, com uma simples petição, 

alegando matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, pois se trata de 

matérias de ordem pública. É incidental justamente porque recai sobre algo do 



 
 

processo existente e nele devendo ser resolvido. A exceção de pré-

executividade será, portanto, o meio de defesa pelo qual dizimar-se-á a 

execução ilegal e abusiva. 

A propósito do tema, Marcelo Abelha Rodrigues afirma que: 

Constituirão questões incidentes quando o incidente processual 
possuir natureza jurídica de questão, isto é, quando, no curso normal 
do processo, surgir uma controvérsia ou dúvida sobre aquilo que se 
afirma na razão de pretensão, de modo que pode tratar-se de uma 
questão incidental relativa ao mérito, ao processo ou até mesmo à 
ação.14 

 

Diante disto, podemos afirma que a exceção de pré-executividade é 

um incidente processual que visa a sobrestar a execução, instigando o reexame 

prévio do juízo de admissibilidade, e, com isto, relevar as manchas que 

invalidam o prosseguimento daquele feito. 

 

3.1.5.  FUNDAMENTAÇÃO 

 

De fato, na atual sistemática processual, a exceção de pré-

executividade não foi prevista legalmente, seja no Código de Processo Civil, 

seja na Lei de Execução Fiscal, seja em qualquer outra norma de natureza 

                                                 

14 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. São Paulo: RT, 2005, p. 
130. 

  



 
 

processual. E este é um dos argumentos daqueles que negam o cabimento 

deste outro meio de defesa do executado no processo de execução. 

Tradicionalmente, conforme a legislação vigente, a única forma de o 

executado se defender de uma execução movida em seu desfavor são os 

Embargos do Devedor, condicionados à garantia capaz de adimplir a dívida sub 

judice. 

Por sua vez, a Lei de Execuções Fiscais manteve as mesmas 

diretrizes do Códex Processual Pátrio, vinculando no seu art. 16, § 1°,  a 

admissibilidade dos Embargos à constrição do patrimônio do executado.  

Fixada a premissa de que a garantia do juízo só é exigível quando a 

execução mostra-se viável, a exceção de pré-executividade surge como a 

manifestação do devedor durante o juízo de admissibilidade da execução, pois 

não há, tal e qual no processo de conhecimento, a possibilidade de uma defesa 

ampla como a contestação.  

Partindo-se do princípio de que o contraditório, ainda que de forma 

restrita, está presente no processo executivo, confere-se ao executado o direito 

de argüir, antes da penhora, eventuais nulidades de que se reveste a execução 

contra ele movida.  

Ante essa problemática, temos que eliminar qualquer forma de 

interpretação isolada do ordenamento, posto que este é formado por um 

conjunto de normas e princípios, ambos de observância obrigatória e 

concomitante. Limitar o direito de defesa do executado aos Embargos por uma 

interpretação literal dos dispositivos legais, além de estar mergulhado numa 



 
 

visão conservadora e retrógrada, estará indo de encontro a vários princípios 

norteadores de todo e qualquer tipo de processo. Rui Portanova nos brinda com 

a lição de que: 

os princípios não são meros acessórios interpretativos. São 
enunciados que consagram conquistas éticas da civilização e, por isso, 
estejam ou não previstos em lei, aplicam-se cogentemente a todos os 
casos concretos.15 

 

Desta forma, apesar da exceção de pré-executividade não estar 

consagrada normativamente em nosso corpo legal, substancialmente podemos 

extrair seu sustentáculo jurídico dos princípios vetores específicos do processo 

de execução e dos constitucionalmente amparados. 

Dos princípios constitucionais já comentados em tópico anterior – 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa – deflui o impulso inicial 

necessário do executado de buscar ser ouvido pelo Judiciário, de apresentar 

sua defesa, de exigir um processo esculpido sob a égide da legalidade. 

Qualquer parte envolvida na relação processual tem o direito de exigir do 

Estado que, pelo menos, conheça suas alegações. Agir de forma contrária, 

implica em indiscutível desrespeito aos direitos e garantias fundamentais 

protegidos pela Constituição Federal. 

Fortalecendo a fundamentação da exceção de pré-executividade, 

citamos o princípio da menor onerosidade do devedor. Prega ele que, existindo 

                                                 

15 PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1999, p. 137. 

  



 
 

vários meios de promover a execução, deverá o juiz priorizar o menos gravoso 

ao devedor. Candido Dinamarco, no que pertine ao princípio em comento, 

leciona: 

(...) deixar que a execução se instaure, com a constrição patrimonial 
inicial sobre o patrimônio do executado (penhora), para se apreciar a 
questão da existência do título somente em eventuais embargos, 
constitui grave e ilegal inversão sistemática. Até que oferecidos os 
embargos, ou para sempre se eles não o forem, ter-se-á uma 
execução processada sem satisfazer a exigência legal do título 
executivo.16 

 

Outro digno de relevância é o princípio da utilidade da execução 

que não admite o uso da execução com o fito único de causar prejuízo ao 

devedor, quando desse prejuízo não se revertem benefícios ao credor. Se há 

flagrante nulidade que impede o seguimento do processo de execução, 

descabida é a restrição do patrimônio do executado, já que este, de fato, nem 

devedor o é.  

Quando o executado demonstra, de plano, a ilegalidade do 

processo de execução, esta não pode ter continuidade. Exigir que o executado 

sofra restrições para só, a partir daí, ter suas alegações apreciadas em um 

procedimento muito mais complexo e demorado, que é o dos Embargos, atenta, 

também, contra os princípios da economia processual e da própria efetividade 

do processo. 

Do exposto, podemos afirmar que a exceção de pré-executividade 

emerge dos princípios supramencionados, bastando a simples hermenêutica do 

                                                 

16 DINAMARCO, Cândido Rangel, op. cit., 2005, p. 141. 

  



 
 

ordenamento como um todo para percebermos que este instituto possui farto e 

forte embasamento jurídico. 

 

3.1.6.  JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

Com didática que lhe é característica, Hugo de Brito Machado 

leciona que: 

Toda e qualquer ação tem o seu juízo de admissibilidade. Nele o juiz 
verifica a presença dos pressupostos processuais e das condições da 
ação, e sendo o caso, a presença de algum requisito especial 
legalmente exigido.17 

 

Recebida a peça inaugural do processo executório, é imperiosa a 

realização de um prévio juízo de admissibilidade da ação pelo magistrado 

através do qual verificará se aquela ação contém os requisitos genéricos e 

específicos, necessários à admissibilidade da execução. Ressaltemos, em 

breves comentários, os principais requisitos: 

Dos de caráter geral, temos a presença de todas condições da ação 

previstas no art. 267, VI, da Cartilha Processual Civil, quais sejam: possibilidade 

jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual, competência 

do juízo no qual a ação foi ajuizada. Dos específicos da execução temos a 

                                                 

17 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário – 26ª. Ed. – São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda.,2005, p. 201. 

  



 
 

inadimplência do devedor e a existência de título executivo líquido (de valor 

conhecido), certo (existência é inquestionável) e exigível (vencido). 

A ausência de qualquer destes requisitos, quer gerais, quer 

específicos, deve ser identificada pelo juiz na ocasião de seu juízo de 

admissibilidade, para não submeter o devedor a atos de invasão na sua esfera 

patrimonial com base em processo flagrantemente nulo. 

Passando as nulidades despercebidas aos olhos do magistrado, 

cabe ao executado provocar o reexame do juízo de admissibilidade, 

demonstrando os vícios e requerendo seu reconhecimento para evitar os danos 

emergentes de todo processo executivo judicial. 

Na orientação do Juiz de Direito do Rio Grande do Norte, Renato 

Vasconcelos Magalhães, a observância, com redobrada atenção, destes 

requisitos 

(...) é uma exigência que tem o fito de evitar demandas temerárias, 
que trariam transtornos tanto ao réu quanto ao próprio Estado, que 
movimentaria toda sua máquina judiciária para uma pretensão 
desprovida de respaldo legal. (...) Quando se trata de processo de 
execução, o zelo do juiz deverá ser ainda maior, pois, enquanto no 
processo de conhecimento, o juízo de admissibilidade pode ser 
realizado em outras fases, como a saneadora, permitindo-se a 
correção de eventuais erros, no processo executivo, o único momento 
de que dispõe o julgador para verificar a presença dos requisitos 
essenciais é o do despacho liminar. Por isso, diz-se que o controle de 
admissibilidade na execução é concentrado.18 

 

                                                 

18 MAGALHÃES, Renato Vasconcelos. Juízo de Admissibilidade na Execução Forçada e 
Exceção de Pré-executividade. www.ambitojurídico.com.br 

  



 
 

Assim, a exceção de pré-executividade é o veículo mais justo e 

célere de atacar execuções viciadas, fadadas ao insucesso que somente iriam 

movimentar a máquina judiciária inutilmente e violentar o patrimônio do devedor 

erroneamente. 

 

3.1.7.  PROCEDIMENTO 

 

O processamento da exceção de pré-executividade é norteado pela 

informalidade como corolário de sua carência de amparo legal. Basta uma 

simples petição nos autos da execução em andamento para a instauração do 

incidente processual. Leonardo Greco, escrevendo sobre o assunto, aduz que:  

Para a argüição da exceção não se exige prazo, nem forma ou 
procedimento especial. Pode ser argüida por escrito ou verbalmente.19 

 

A matéria posta em apreciação, porém, inarredavelmente deverá 

ser comprovada de plano, ou seja, nenhuma questão probatória ou maior 

reflexão sobre o questionamento jurídico sobre a mesma poderá emergir 

naquele momento processual. A prova documental é o único meio de prova 

admitido, não permitindo dilação probatória de outra natureza como prova 

testemunhal, pericial, etc.  

                                                 

19 GRECO, Leonardo. Exceção de pré-executividade na execução fiscal. Problemas do processo 
judicial tributário, v. 4, São Paulo: Dialética, 2000, p. 149. 

  



 
 

No que diz respeito ao prazo de sua interposição, também é 

pacífico, doutrinária e jurisprudencialmente, que por se tratar de matéria de 

ordem pública pode ser argüida a todo tempo e grau de jurisdição. Visto que 

uma das finalidades primordiais da exceção de pré-executividade é evitar a 

indevida insurgência da constrição judicial sobre os bens do executado, é 

melhor o ingresso da defesa logo que se tenha conhecimento do processo 

contra ele movido, pois ocorrendo isto são cabíveis os embargos que é a via 

própria de defesa do executado.  

Complementando, salutar mencionarmos que todas as matérias, 

quer de ordem pública – aquelas que podem e devem ser conhecidas de ofício 

pelo juiz ou alegadas a qualquer tempo pelas partes – quer se trate de 

pressupostos processuais e das condições da ação, bem como a inexistência 

ou deficiência do título que embasa a execução, todas estas podem ser 

alegadas pelo devedor sem a necessidade de efetivar-se a penhora, 

diretamente no processo de execução ou mesmo a qualquer tempo, já que 

levam à própria nulidade da execução – CPC, art. 618. 

 

3.1.8. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO 

 

Ao receber a exceção de pré-executividade, o juiz, curvando-se aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, deve abrir prazo ao exeqüente 

para que ele se manifeste acerca do petitório do executado. Tal prazo é de livre 



 
 

arbítrio do juiz, diante da ausência de dispositivo legal, devendo estabelecê-lo 

dentro da razoabilidade necessária. 

Durante todo o interregno da impetração até a decisão do juiz, é 

sensato e prudente que os atos processuais da execução permaneçam 

suspensos, pois seria um ato abusivo e ilegal invadir o patrimônio do executado 

que está justamente se valendo daquela ação para provar a inexigibilidade da 

dívida cobrada. A ocorrência de tal desiderato depende de provocação do 

executado que deve enxertar seu pedido com o requerimento da suspensão do 

processo, até seu ulterior julgamento. 

 Como boa parte das matérias que evolvem a exceção de pré-

executividade, este aspecto, também, não difere muito, visto que, ainda, 

permanece em meio de tempestuosa discussão doutrinária e de escassa 

posição jurisprudencial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  BREVE COMENTÁRIO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXE CUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA  

 

Quanto à possibilidade de tal forma de execução em face da 

Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça já editou súmula, na qual restou 

assim definida a questão, verbis: 

Súmula do STJ nº279 - É cabível execução por título extrajudicial 
contra a Fazenda Pública. 20 

 

A doutrina pátria, sob o mesmo pálio, em sua maioria esmagadora, 

vem admitindo a execução por título extrajudicial em face da Fazenda Pública, 

conforme escólio de Alexandre Freitas Câmara, verbis:  

A doutrina dominante, diversamente, e com razão, tem admitido a 
execução fundada em título extrajudicial, a qual seguirá o mesmo 
regime especial previsto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo 
Civil.21 

 

Também nesse sentido, relevante se faz citar a bem posta lição do 

professor Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., verbis: 

Entendemos que a execução contra a Fazenda Pública pode basear-
se em título judicial ou extrajudicial porque o Art. 100 da CF, quando 
reza que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude 

                                                 
20 Vade Mecum acadêmico de direito / organização Anne Joyce Angher. – 3. ed. – São Paulo: 
Rideel, 2006, p. 1560.   
21 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Volume II – 10ª. Ed. – Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Júris, 2005, p.339, v. II. 



 
 

de sentença judiciária, emprega o termo sentença em seu sentido lato 
e não no sentido restrito do §1º do art. 162.22  

 

Também não se justifica restringir as matérias postas ao debate da 

defesa da Fazenda Pública, em sede de embargos por títulos extrajudiciais. Ao 

se dispensar interpretação ao Art. 741 do CPC, com redação dada pela Lei Nº 

11. 232/2005, como aplicável tanto às hipóteses de execução por título judicial, 

quanto às hipóteses de títulos extrajudiciais, estar-se-iam enclausurando os 

entes públicos aos grilhões dos numerus clausus elencados nos incisos do 

supracitado dispositivo legal.  

Tal exegese conduz à interpretação que cria uma discriminação 

indesejável em face de quem se encontra, no mínimo, em situação de igualdade 

em relação a outros contendores, tais como os particulares em geral.  

Inversamente do que pode sugerir a interpretação literal ora em 

análise, a Fazenda Pública, por representar o interesse coletivo, goza de 

prerrogativas processuais que a coloca em situação diferenciada em detrimento 

dos administrados.  

Exemplos disso são os prazos dilatados para recorrer e contestar 

(Art. 188, do CPC), gozados pela Fazenda Pública.  

O princípio da isonomia é corolário do devido processo legal, sendo 

que fugir ao tratamento isonômico, que deve ser dispensado às partes na 

                                                 
22 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da. Manual de Direito Financeiro& Direito Tributário, 18ª ed. 

Renovar, 2006, p. 792.  



 
 

mesma situação, significa ter que justificar o discrímen à luz da razoabilidade e 

da proporcionalidade.  

Nesse sentido, é válido transcrever a lição do professor Leonardo 

Carneiro Cunha, a seguir  in verbis: 

Na verdade, o princípio da igualdade dirige-se, em princípio ao próprio 
legislador, que não pode incorporar na legislação discriminações 
intoleráveis ou, melhor dizendo, desarrazoadas. Significa que o 
princípio da razoabilidade finca a aplicação do princípio da isonomia.23  

 

Portanto, afastar a aplicação do Art. 745 do CPC, quanto à 

execução fundada em título extrajudicial em face da Fazenda Pública, significa 

criar uma espúria vedação ao pleno exercício do direito de defesa do erário, o 

que é inaceitável, considerando os princípios constitucionais aplicáveis ao 

processo e a importância social do interesse protegido pelas pessoas jurídicas 

de direito público.  

Sendo assim, não se admite mais, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, a tese sustentada por alguns no sentido de que a exigência de 

expedição de precatório para o pagamento dos débitos fazendários seja 

obstáculo à execução por título extrajudicial em face da Fazenda Pública. 

 

 

 

                                                 
23 CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo, São Paulo: Dialética, 2003, p. 25. 



 
 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do desenvolvimento dos estudos no presente trabalho, ao 

final, pode-se reafirmar a concepção então exposta no projeto de pesquisa 

inaugural deste estudo, segundo o qual admite-se o cabimento da Exceção de 

Pré-Executividade no âmbito da Lei de Execuções Fiscais como meio de saída 

ao executado em uma possível cobrança indevida de dívida com a Fazenda. 

Confirmou-se ainda que essa possibilidade resulta em ampla 

discussão acerca da viabilidade desse incidente processual, por assim dizer, na 

solução do processo executório, sem a necessidade de garantia do juízo, como 

meio precípuo para a imposição de um processo executivo sem a pertinente 

necessidade. 

Ressalte-se, mais uma vez, a possibilidade de se usar desse 

remédio  processual antes da efetiva incidência da Execução, o que de fato 

acarretaria ao réu inconteste prejuízo. 

A revisão bibliográfica dos textos específico de direito processual 

civil, especificamente os que tangem ao processo executório, bem assim a 

análise sistemática das leis infraconstitucionais em vigor, apontaram para uma 

solução legalista, a qual reclama, em caráter indispensável, a determinação da 

natureza jurídica que o cabimento da Exceção de Pré-Executividade 

propriamente na Execução Fiscal tem para o processo civil. 



 
 

Essa primeira visão, possibilitou concluir que, tal saída para o 

executado é plenamente possível e que a falta da codificação no ordenamento 

pátrio, não impediu com que o tempo e o uso constante fizessem da exceção de 

pré-executividade um “remédio” bastante eficaz e pertinente contra processo 

executórios baseados em títulos de validade controversa. 

Já, no encerramento do atual trabalho, passando a perquirir textos 

de caráter constitucional, buscando promover a integração dos preceitos legais 

estudados à Constituição Federal do Estado Brasileiro, constatou-se que estão 

envolvidos na discussão, direitos fundamentais aparentemente conflitantes, o 

que reclama do aplicador do direito a ordenação e integração dos preceitos 

normativos em vigor, de maneira a promover uma relação proporcional entre a 

adequada proteção do Estado (credor) e dos direitos fundamentais de todo 

contribuinte (devedor). 

Conclui-se, por fim, que o uso de tal medida incidental do processo 

executório serve como meio garantidor do direito do executado em não sofrer, 

através de penhora, o principal método de busca do erário público que a 

Execução pode fazer. Indo contra uma constrição irregular sem a propositura de 

Embargos, pode o devedor, ao não garantir o juízo, evitar a afetação do se 

patrimônio sem a pertinente necessidade. 
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