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RELATÓRIO NUGEDEM- ÁREA TRIBUTÁRIA 

 

Magistrada: Amanda Palitot Villar de Mello Jacobina 

 

Servidoras: Karol Virginia dos Santos Freitas e Rafaelle Barbosa de Freitas 

 

Considerações iniciais 

 

Preliminarmente, vale lembrar que, num dado momento, o grupo 

NUGEDEM travou uma discussão acerca da efetiva participação das execuções fiscais como objeto 

de trabalho das ações que combatem as demandas repetitivas. 

 

Numa breve exposição, cabe lembrar que as demandas repetitivas 

judiciais, ou demandas massa, são aquelas onde se observa que o objeto e razão de ajuizamento são 

comuns entre si. Em outras palavras, a partir da constatação de tais demandas, é possível extrair-se 

os maiores litigantes, seja no polo passivo ou ativo e, a partir daí, elaborar medidas de enfrentamento 

do congestionamento do poder judiciário. 

 

Vê-se que, nos relatórios elaborados pelo CNJ, de 2010 e 2011, em 

anexo, se inclui, entre os maiores litigantes do Brasil, a Fazenda Nacional, bem como diversas 

Fazendas Estaduais e Municipais. 

 

Tais relatórios põem fim à discussão e sacramentam que as execuções 

fiscais são, de fato, instrumentos de trabalho do NUGEDEM, eis que o próprio CNJ as classifica 

como demandas repetitivas/de massa. 

 

Não se deve olvidar, contudo, que as mesmas demandam atuação 

especial, o que já é feito pelo Conselho Nacional de Justiça, a exemplo da criação do Programa 

Nacional de Governança das Execuções Fiscais. 

 

Ao se analisar o Relatório “Justiça em Números”  de 2017, produzido 

pelo Conselho Nacional de Justiça, constata-se que tramitam 79,7 milhões de processos no Brasil. De 
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acordo com o mesmo relatório, em média, para cada grupo de 100.000 habitantes, 12.907 ingressaram 

com uma ação judicial. 

 

Ao se observar o item 5.3 do relatório, denominado “Gargalos da 

Execução”, constata-se que é nesse tipo de processo que a taxa de congestionamento é maior e que, 

das execuções pendentes, as execuções fiscais respondem por 75% do estoque. 

Portanto, não é correto concluir que o brasileiro recorre sempre ao Poder 

Judiciário. O que gera o “congestionamento” do Poder Judiciário é um conjunto de causas 

semelhantes e em grande parte manejadas por um grupo de litigantes habituais. 

 

1. IDENTIFICAR OS LITÍGIOS E SUAS CAUSAS – Nº 001/2017-

NGD: 

 

– Matérias de grande litigiosidade na área tributária: 

 

É notório que o Poder Público é litigante na maioria dos processos 

judiciais distribuídos no Brasil. 

De acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, 

em estudo sobre os 100 (cem) maiores litigantes do Brasil, observa-se que entre os 6 (seis) maiores 

litigantes pertercem à Administração Pública direta ou indireta, concentrando cerca de 53% 

(cinquenta e três por cento) dos processos em tramitação no país. 

Nesse sentido, naturalmente, infere-se que a quantidade de processos 

envolvendo entes públicos seja, a priori, superior ao número de ações que abranjam a discussão de 

interesses de particulares. 

Entre as ações que envolvem o setor público, destacam-se as execuções 

fiscais, mormente aquelas que têm como escopo a cobrança de crédito de natureza tributária. 

De mais a mais, os temas discutidos em eventuais embargos à execução 

(raramente aforados em face da baixa efetividade das citações) ou exceções de pré-executividades, 

repetem-se costumeiramente. 

Como já dito, as citações são pouco efetivas, principalmente por 

insuficiência do endereço dos executados. Desse modo, forma-se um gradioso acervo de execuções 

fiscais improfícuas, fadadas ao insucesso. 
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Mesmo utilizando a via editalícia de citação, ainda assim os processos 

não progridem, tendo em vista que não são localizados bens penhoráveis da parte executada, inclusive 

com tentativa de penhora ou arresto pelo sistema BACEN-JUD. 

Mais uma vez em caráter ilustrativo, observa-se que, no âmbito da 

2ªVara da Fazenda Pública, no mês de agosto de 2016, foram realizadas 8 (oito) tentativas de penhora 

pelo sistema BACEN-JUD, tendo havida apenas uma com êxito parcial, ou seja, foi encontrado valor 

inferior àquele em cobrança. 

Outrossim, levando em conta a quantidade de execuções frustradas, que 

fatalmente serão extintas mais cedo ou mais tarde por prescrição, chega-se à conclusão de que a 

maioria das execuções fiscais, além de não proporcionarem ao Fisco seu objetivo primevo, qual seja, 

a satisfação do crédito exequendo, também não propicia a aferição de custas pelo Poder Judiciário, 

uma vez que a Fazenda Pública, em tese, é isenta dessas despesas. 

Nas execuções fiscais exitosas, em que a parte executada satisfaz o 

crédito tributário exequendo, ainda há óbices para o arquivamento e baixa do processo, pois não raras 

vezes, mesmo com a quitação da dívida, não é possível localizar a parte executada. Desse modo, 

novamente, o Poder Judiciário fica impossibilitado de receber o valor das custas judiciárias. 

Nesse contexto, vê-se que as execuções fiscais acabam por onerar 

demasiadamente o Poder Judiciário, demandando mão-de-obra especializada, material de escritório, 

energia elétrica e demais insumos. Entretanto, em sua maioria, tais processos não resultam em 

incremento na arrecadação dos entes públicos exequentes tampouco do Poder Judiciário. 

Quanto às execuções fiscais, as matérias que fundamentam as cobranças 

são pulverizadas, motivadas, evidentemente, pela inadimplência dos contribuintes. 

No entanto, uma questão repetiu-se por diversas vezes nos últimos anos, 

em relação às execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Salvador cujos valores fossem 

inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais). 

Conforme previsto em Legislação Municipal, seria necessário 

autorização expressa do Procurador Geral do Município para o ajuizamento de execuções fiscais que 

cobrassem valores inferiores à referida quantia. 

Várias execuções fiscais foram sistematicamente extintas quando 

constatada a ausência da aludida autorização por meio de sentenças em face das quais foram 

interpostos recursos de apelação ou embargos infringentes. 

A demanda junto ao Tribunal foi tão grande que levou à suscitação do 

IRDR sob o Tema n. 8, suspendendo-se todos os processos que versassem sobre a questão. 
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Verificam-se ainda reiteradas discussões acerca da possibilidade do 

reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários, ensejando a sistematica 

extinção de processos de execução fiscal parados que remanescem há anos sem movimentação. 

A matéria foi objeto de deliberação no Resp 1.340.553 , em que foram 

fixadas novas teses com fins de dirimir as divergências de entendimento. 

Além as execuções fiscais, que ocupam (repiso) a quase totalidade do 

acervo, há matérias que reiteradamente são discutidas em ações de conhecimento. 

Por muito tempo, no que toca à Comarca da Capital, houve muitas 

discussões acerca da constitucionalidade das Leis Municipais n.  n. 8.464/2013 e 8.473/2013, as 

quais alteraram os critérios de aferição e cobrança de IPTU.  Segundo os contribuintes, as regras 

estabelecidas por essas normas feririam princípios do Direito Tributário previstos na Constituição 

Federal. 

É preciso destacar que as Leis Municipais n. 8.464/2013 e 8.473/2013 

tiveram sua constitucionalidade questionada por meio das ADIN´s n. 0002526-37.2014.8.05.0000, 

0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, junto ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que proferiu sentença na qual não foi reconhecida a 

inconstitucionalidade dessas normas. 

A aludida sentença ainda não transitou em julgado, tendo sido objeto de 

recursos de embargos de declaração, ainda não apreciados. Houve ainda decisão proferida em 

23/08/2018, sobrestando o julgamento de todos os processos, em primeira e segunda instância, que 

discutam a matéria. 

Em relação ao Município de Salvador, observa-se também uma 

grande quantidade de processos envolvendo a cobrança de ITIV (Imposto sobre a 

Transmissão de Intervivos) antes da efetiva transmissão da propriedade, que se dá com o 

Registro da transmissão em Cartório de Registro de Imóveis competente. 

São vários os processos discutindo o momento da exação, entre os 

quais 12 (doze) cujas liminares tiveram os efeitos suspensos por força de decisão proferida na 

Suspensão de Segurança n. 5008, firmada pelo então Presidente do Colendo Supremo Tribunal 

Federal, ainda não julgada. 

O tema também é objeto de discussão da ADIN n.  0022556-

93.2014.8.05.0000, igualmente sem julgamento definitivo mas na qual foi concedida medida cautelar 

no sentido de suspender os efeitos do art. 118, I, art.119, parágrafo único, art. 122, §1º, I e art.125 

da Lei Municipal n°7.186/2006 e, por arrastamento, do art. 3º, I (apenas quanto ao trecho "inclusive 
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para entrega futura") e VII, art.8º, I, parágrafo único c/c I, II e III, art.9º, II c/c parágrafo único, 

art.14, §1º, §3º, I, II, art.15, caput c/c parágrafo único e art21, §§1º a 4º do Decreto Soteropolitano 

de n.º 24.058/2013, os quais fundamentariam a hostilizada cobrança antecipada. 

Sobre o Estado da Bahia, há recorrentes discussões acerca do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entre as quais se destaca a 

legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de cálculo do mencionado 

imposto. 

A matéria será julgada, dentro da dinâmica dos recursos repetitivos, 

nos autos dos REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020 . 

Quanto às causas para o excesso de litigiosidade, em verdade, há dois 

fatores que contribuem para o sempre impraticável acervo de execuções fiscais: a utilização da via 

judicial como meio primordial de cobrança dos débitos e a consequente incapacidade do Poder 

Judiciário de atender a tal demanda. 

É notório que existem meios mais eficazes e menos dispendiosos do 

Fisco satisfazer seus créditos tributários, tais como o protesto de CDA (cuja legalidade já é 

reconhecida em lei) e a inscrição em cadastros de inadimplentes. 

Por outro lado, há certa resistência dos credores tributários, por conta 

de limitações decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal e da indisponibilidade do crédito 

tributário, em oferecer meios extrajudiciais eficazes de acordo. 

A via judicial, que poderia ser utilizada apenas após o esgotamento das 

vias mais baratas e rápidas de solução do conflito, acaba sendo sempre a primeira da qual se lança 

mão. 

Com o advento da crise econômica que assolou o país nos últimos anos, 

é notório que a inadimplência tem aumentado, em todas as esferas, o que leva a crer que a situação 

tende a piorar, com cada vez mais execuções fiscais sendo ajuizadas. 

Por outro lado, o Poder Judiciário não tem condições de administrar 

esse exacerbado acervo, devido às notórias carências de recursos materiais (maquinário, material de 

escritório etc) e humanos (servidores e juízes). 

Tal equação acarreta a insustentável geração de um acervo insolúvel, 

que jamais será de fato reduzido, porque se retroalimenta anualmente. 



6 

2. RELACIONAR E DIVULGAR LISTA DAS PARTES MAIS DEMANDADAS – Nº 002/2017-

NGD: 

No caso concreto, conforme supra exposto, a Fazenda Pública é a maior 

e mais atuante “cliente” do Poder Judiciário, tanto no polo ativo quanto no passivo das ações. 

Em ações de conhecimento, nas quais os contribuintes questionam a 

exigibilidade de determinado crédito tributário, por óbvio, figurarão como réus os entes públicos. 

Quanto às execuções fiscais, nas quais o erário consta como autor, é 

possível enumerar algumas partes que figuram reiteradamente no polo passivo dessas ações, tais 

quais: Claro S.A., Embratel, Telemar, Companhia de Ferro Ligas, Bancos em geral (especialmente 

Itaú e Bradesco, no que toca ao ISS), entre outras. 

O Estado da Bahia, por exemplo, possui uma lista daqueles que chama 

de “Grandes Devedores”, cujos débitos, somados, alcançam quantias exorbitantes e direcionam 

atenção especial para as execuções envolvendo esses executados. 

Porém, mais uma vez, devo dizer que os recursos de que dispõe o Poder 

Judiciário são escassos diante da alta demanda, levando ao congestionamento dos acervos. 

3 - CATEGORIZAR AS DEMANDAS DE MASSA POR COMPETÊNCIA – Nº 003/2017-NGD: 

Reiterando, a maior demanda de massa, em sentido lado, na área 

tributária são as execuções fiscais, que seguem rito próprio, previso na Lei 6.830/1980. 

Quanto às ações de conhecimento promovidas pelos contribuintes, estes 

utilizam as ações aptas para utilização em matéria tributária, quais sejam: ação declaratória de 

inexistência de débito, ação anulatória de débito, ação de repetição de indébito e mandado de 

segurança. Também lançam mão de embargos à execução fiscal, seguindo os ditames da Lei 

6.830/1980. 

Como divisão de competência material, poderíamos utilizar os critérios 

delineados pela Resolução n. 18/2016 do Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

que especializou a competência material das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Salvador da 

maneira que segue: 

a) Execuções Fiscais promovidas por Município ( 1ª, 9ª, 10ª e 13ª Varas 

da Fazenda Pública da Comarca de Salvador); 

b) Ações de Conhecimento que envolvam o Município de Salvador (2ª 
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Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador); 

c) Ações de Conhecimento relativas ao Estado da Bahia (3ª Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de Salvador); 

d) Execuções Fiscais promovidas pelo Estado da Bahia ( 4ª e 11ª Varas 

da Fazenda Pública da Comarca de Salvador). 

Lembramos que a especialização das Varas Tributárias tem sido 

tendência em vários Tribunais, sendo inclusive recomendada pelo CNJ, como forma de otimizar a 

prestação jurisdicional. 

Há ainda a Resolução n. 21/2017, que prevê a redistribuição dos acervos 

das aludidas unidades, mas esta ainda não foi efetivada. 

4) CONTROVÉRSIAS PASSÍVEIS DE INSTAURAÇÃO DE IRDR'S 

 

Pelo exposto alhures, as  matérias identificadas já são objeto de discussão em 

sede de Repetitivos, Adin´s ou mesmo IRDR. 

Portanto, a princípio, por ora, não identificamos matérias passíveis de 

instauração. 

 

5) JURISPRUDÊNCIA SOBRE DEMANDAS DE MASSA 

 

As demandas identificadas ainda não foram objeto de decisão definitiva, 

estando inclusive em sua maioria sobrestadas. Por conseguinte, não é possível, neste momento, 

realizar um compilado jurisprudencial consolidado. 

No que toca, porém, à possibilidade de reconhecimento de ofício e sem prévia 

oitiva das partes da prescrição intercorrente em execuções fiscais, insta trazer à baila o resultado do 

Resp 1.340.553 , em que foram fixadas novas teses com fins de dirimir as divergências de 

entendimento, quais sejam: 

1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do 

respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 

6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 
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havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

 

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de 

execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 

natureza tributária (cujo despacho ordenador da 

citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 

118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de 

localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará 

suspensa a execução. 

 

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se 

tratando de execução fiscal para cobrança de dívida 

ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da LC 

118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não 

tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de 

citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 

 

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano 

de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional 

aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na 

distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - 

LEF, findo o  qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-

la de imediato; 

 

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que 

por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição 

intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 
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juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos 

financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo 

exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de 

suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citad os (ainda 

que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer 

tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, 

considera-se interrompida a prescrição intercorrente, 

retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a 

providência frutífera. 

 

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos 

autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do 

CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação 

dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o 

prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o 

termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição. 

 

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos 

legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, 

inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI287404,21048-

STJ+define+tese+sobre+prescricao+intercorrente+que+afetara+mais+de+27 


