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1. RESUMO 

               O trabalho aborda com maior ênfase a execução de título executivo judicial 

contra a própria Fazenda Pública, constituída a partir de uma decisão jurídica 

advinda em seu fundamento, como ordem emanada pelo poder judiciário que faz 

parte do Monopólio de poder do Estado, sendo a execução ou compensação de 

título de natureza tributária a reafirmação da responsabilidade estatal pela 

legalidade, princípio do Estado Democrático de Direito, concretizando dentro da 

Sociedade da Informação a total legalidade do poder de tributar do Estado, evitando 

as arbitrariedades da ação do fisco. 

2. INTRODUÇÃO 

               A presente pesquisa visa abordar a execução contra a Fazenda Pública, a 

partir de decisões judiciais proferidas em matéria tributária a favor do contribuinte 

que sofreu uma lesão em seu patrimônio por um ato ilegal de poder do fisco, 

causando uma tributação maior do que a legalmente prevista na legislação. 

               Com a execução, no entanto, é possível reestabelecer a legalidade do 

poder de tributar do Estado, consolidando a responsabilidade e o dever estatal de 

agir exclusivamente de acordo com a lei, sendo realizado por meio do ressarcimento 

ou compensação dos valores apropriados pela Fazenda Pública. 

3. OBJETIVOS  

               O trabalho tem como objetivo analisar, a partir da legislação, o processo de 

execução contra a Fazenda Pública e as particularidades descriminadas nos 

dispositivos do Código de Processo Civil. 

Desta forma sendo possível identificar as técnicas e procedimentos particulares 

utilizados nesses casos, e que consolidam os princípios democráticos em matéria 

constitucional-tributária. 

 

4. METODOLOGIA  

               O método de pesquisa será baseado no caráter descritivo, sendo 

utilizado material exclusivamente documental e bibliográfico. 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1  SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: CIBERESPAÇO E AS TÉCNICAS 

ESTATAIS DE FISCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS  

               De acordo com o artigo 1179 e seguintes do Código Civil, é descrita a 

necessidade da escrituração contábil das movimentações realizadas pela empresa, 

observa-se, assim, a obrigatoriedade da empresa de realizar a escrituração para que 

o Estado possa realizar a devida fiscalização e arrecadação dos tributos legalmente 

instituídos. 

               Com o avanço da tecnologia, foi possível com os atuais programas 

principalmente o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e internet uma 

interação de informações mais simplificada entre o fisco e contribuinte, gerando uma 

agilidade e precisão na apuração de dados, afirmando Marcelo Guerra que „‟a 

disseminação da internet, a conhecida rede mundial de computadores, descortinou 

um novo patamar em termos de comunicação entre pessoas ao redor do 

mundo‟‟(p.84, 2015). 

               Os benefícios concretizados da inovação tecnológica na Sociedade da 

Informação, portanto, não favoreceu apenas o Estado, mas também o contribuinte, 

que através desses dados poderá tornar mais simples a realização de revisões, 

execuções ou compensações contra a Fazenda Pública de maneira mais 

simplificada, reconhecendo o professor Guerra que „‟havendo tantos fatos de índole 

econômica em jogo, seria esperável que a atenção das autoridades fiscais se 

voltasse para as operações desenvolvidas sob o manto da internet‟‟(p.84, 2015). 

               Porém, para ser possível tal exercício do direito pelo cidadão, é necessário 

ser observado pelo mesmo a execução dos deveres, assim sendo necessário o 

adequado cumprimento das obrigações tributárias, tanto das principais quanto às 

acessórias. 

 

 



5.1.1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMO OBRIGAÇÃO LEGAL 

               Conceituada a partir do objetivo de registrar todos os movimentos 

realizados pela empresa em seu âmbito organizacional, a escrituração tem como 

maior base para se concretizar, as movimentações financeiras realizadas. 

               Dentre estes movimentos ocorridos no cotidiano da atividade econômica 

exercida, são verificados e registrados todos os acontecimentos, situações tais como 

a constituição do Capital Social instituído especificamente para a atividade 

empresarial, as compras, vendas, despesas, custos e outras obrigações adquiridas 

em regra pela pessoa jurídica no decorrer do seu exercício.  

               A obrigação para se realizar tal escrituração tem previsão legal, sendo 

instituída no Código Civil no artigo 1179 e seguinte, que retratam a necessidade do 

armazenamento de arquivos, para que também sejam feitas as devidas fiscalizações 

nos resultados econômicos.  

               Mediante a obrigatoriedade do ato de registro, há também o dever do 

Estado de realizar a fiscalização dos tributos recolhidos pela empresa, que se 

baseiam nas informações contidas nas escriturações e na legislação que 

estabelecem as regras para cada tributo, afirmando Hugo de Brito que „‟para efeitos 

da legislação tributária, não se aplicam quaisquer dispositivos legais que limitem ou 

excluam o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 

efeitos comerciais ou fiscais‟‟.(p.253,2015) 

5.1.2  SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) 

               Percebida a necessidade do Estado de manter-se atualizado, para que se 

pudesse oferecer ao cidadão a infraestrutura mais eficiente disponível, no que diz 

respeito à administração pública, o acesso às ultimas tecnologias possibilitou uma 

instrumentalização mais eficaz dos procedimentos administrativos principalmente 

com a implantação de sistemas informatizados. 

               Pode-se citar como exemplo, a possibilidade de acesso ao judiciário 

através da internet na modalidade do processo eletrônico, o que acarretou uma 

mudança totalmente inovadora, afirmando a concepção do Ciberespaço na 



Sociedade da Informação, que nada mais é que o espaço tomado pelas técnicas e 

tecnologias elaboradas e aprimoradas pelo Homem. 

               Com tal possibilidade do processamento de dados e a criação de sistemas, 

no campo da fiscalização tributária, instituída na Constituição Federal como dever do 

Estado, foram desenvolvidos programas específicos para que o fisco pudesse 

concretizar sua prerrogativa de forma a se beneficiar dos instrumentos tecnológicos 

modernos.  

               Este marco deu-se a partir da Emenda Constitucional nº42, promulgada em 

19 de dezembro de 2003, e que teve como principal objetivo determinar uma relação 

interligada da administração tributária nas esferas da União, Estados, do Distrito 

Federal e também Municípios, fomentando o compartilhamento de cadastros e 

informações fiscais. 

               E no ano de 2007, com o Decreto nº 6022, foi instituído um novo patamar 

técnico da fiscalização tributária com a criação do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED), tornando o processo fiscalizatório mais eficaz, tendo a internet um 

papel fundamental no que diz respeito à transferência e distribuição de dados fiscais. 

 

5.2 O PODER DO ESTADO DE TRIBUTAR: PRERROGATIVA DE 

COMPETÊNCIA ESTRITAMENTE LEGAL 

               A prerrogativa de criação de tributos é discriminada na constituição, sendo 

que cada ente federativo possui sua competência, como estipulado no artigo 145 e 

seguintes. 

               Os requisitos legais, portanto, se apoiam principalmente no que determina 

a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e as leis que tratam da matéria 

tributária. 

               Nestes termos, conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF) „‟O princípio determina que a lei, em sentido formal, 

seja o veículo necessário à criação e modificação dos tributos‟‟(p.1970, 2012). 



               Sendo assim, caso ocorra algum evento que ultrapasse o que a lei 

determina, ou seja, a cobrança ilegal de tributo pode ser controlada por via 

administrativa ou judicial, afirmando Mendes que „‟a legalidade está consubstanciada 

na pura e simples exigência de lei: não há tributo sem lei que o institua‟‟(p.1970, 

2012). 

               Os casos em que mais ocorrem tais atos constam na cobrança a maior de 

valores quando realizados lançamentos de ofício pelo executivo, também nos casos 

em que são editadas legislações por órgãos incompetentes para tal feito com a 

instituição de novos tributos ou majoração de alíquotas, ou até mesmo a 

metodologia utilizada na base de cálculo em que é incidida a alíquota. 

               Deste modo se mostra imprescindível nesses casos o papel do judiciário 

para a efetiva aplicação da legalidade no que se refere ao fisco, tanto no âmbito 

legislativo, quanto no executivo, garantindo a constitucionalidade do ato. 

5.2.1 PRINCÍPIO TRIBUTÁRIO DA LEGALIDADE 

               O Brasil, tendo se estabelecido na Constituição como Estado Democrático 

de Direito, tem a lei como base para as ações da administração para com o cidadão 

verificada sempre sua competência. 

               Em matéria tributária o princípio da legalidade é evidente, como exposto no 

artigo 3º do Código Tributário Nacional, sendo determinado então que não há 

possibilidade de cobrança de tributo sem que exista previsão legal anterior o 

regulamentando. 

               Pelo fato de que o financiamento do Estado é realizado através da 

tributação, e por ser também feita através de meios coercitivos, Mendes explica que 

por meio da legalidade torna-se “absolutamente imprescindível a definição da 

extensão e da intensidade em que se autoriza a intervenção cogente da autoridade 

estatal”.(p.1415, 2015) 

 

 



5.2.2 DECISÃO JURÍDICA E CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

               O papel do judiciário perante o controle dos atos administrativos e 

legislativos é claro quanto seu objetivo, que é principalmente fazer com que o 

ordenamento jurídico seja respeitado quanto sua aplicação. 

               Um caso que merece ser abordado pela relevância do tema, é a decisão 

por repercussão geral referente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS, que teve decisão a favor da exclusão do referido imposto na base de 

cálculo para tais contribuições, tema então discutido pelo pleno do Supremo Tribunal 

Federal. 

               A decisão proferida é referente ao Recurso Extraordinário (RE) 574.706, 

que reconheceu a matéria em repercussão geral, sendo conferida a 

inconstitucionalidade da integração do ICMS na base de cálculo das referidas 

contribuições federais firmando o entendimento que este imposto é considerado 

receita de terceiros, portanto não integrando o patrimônio do contribuinte através do 

faturamento não estando assim sujeito a tributação. 

               Decisão como esta, referente à matéria tributária, concretiza e fortalece os 

preceitos constitucionais de respeito à democracia, os princípios da administração 

pública e do Estado Democrático de Direito, evitando arbitrariedades estatais e 

protegendo o contribuinte com as garantias constitucionalmente estabelecidas.          

5.3 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: AFIRMAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA LEGALIDADE E HARMONIA DEMOCRÁTICA DOS TRÊS PODERES 

PERANTE A ESFERA PRIVADA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

               A execução contra a Fazenda Pública, por ter como parte do processo o 

próprio Estado, foi determinado pelo legislador um procedimento diferenciado, 

diferenciando os atos da unidade processual em que estejam envolvidos dois 

particulares, pois se considera que possui seu patrimônio afetado a uma utilidade 

pública, não podendo ser livremente onerado. Nesta seara, explica Marinoni que 

„‟mesmo os bens destinados a qualquer função pública possuem cautelas especiais 

para sua alienação (art.101 do CC e Lei 9.636/1998)‟‟ (p.1040, 2015). 



               Regido principalmente pela legislação presente no Código de Processo 

Civil, é de suma importância sua regulamentação no que diz respeito à ordem 

pública e constitucional por envolver os subsídios que mantém a máquina estatal 

ativa, sendo encontrada tal disciplina nos artigos 534, 535 e 910 do CPC. 

               A sentença que possua a Fazenda Pública no polo passivo e que a 

condene a pagamento de quantia certa, tendo transitado em julgado, é constituída 

em precatório, tendo assim o credor constituição de título de crédito contra a própria 

Fazenda, afirmando Luiz Guilherme Marinoni que „‟todas as dívidas da Fazenda 

Pública originárias de condenação judicial somente serão pagas mediante 

precatório‟‟(p.1040, 2015). 

               O precatório, tendo suas peculiaridades, é compensado de acordo com a 

ordem cronológica, sendo inscrito no orçamento do ente federativo, sendo também 

possível a realização de compensação do crédito tributário, caso o credor possua 

débito perante a própria Fazenda. 

               Um dos métodos utilizados por grande parte das empresas consta na 

compensação, trazendo Hugo de Brito Machado a possibilidade de que „‟se o 

obrigado ao pagamento do tributo é credor da Fazenda Pública, poderá ocorrer uma 

compensação pela qual seja extinta sua obrigação, isto é, o crédito tributário‟‟(p.213, 

2011). 

               Sendo assim, tal possibilidade de condenação do Poder Público através de 

decisão judicial, concretiza o controle do sistema de pesos e contrapesos no âmbito 

constitucional, evitando a arbitrariedade do Estado perante o cidadão na Sociedade 

da Informação. 

 

5.3.1 RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  

               Diante do caso fático, de um pagamento indevido realizado pelo 

contribuinte, seja por cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou 

maior que o devido, erro de identificação do sujeito passivo ou da alíquota aplicável 

na elaboração de documento relativo ao pagamento, e também com a reforma, 



anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, fica garantido o direito à 

restituição, em consenso com Hugo de Brito que afirma que “o sujeito passivo tem 

direito à restituição do tributo que houver pago indevidamente”.(p.208, 2015) 

               Mesmo realizado o pagamento de forma voluntaria pelo sujeito, o tributo 

recolhido a maior o Estado não poderá se recusar ao ressarcimento do valor em seu 

poder, complementando Hugo que “o tributo decorre da lei e não da vontade, sendo 

por isso mesmo irrelevante o fato de haver sido pago voluntariamente”.(p.209, 2015) 

               Este instituto, portanto, é respaldado no artigo 165 do Código Tributário 

Nacional, o que garante uma segurança ao contribuinte que por erro tenha recolhido 

o tributo de forma indevida, consolidando um Estado Democrático que tem como 

fundamento o que está descrito em lei, podendo ser realizada por meio de processo 

administrativo e também judicial. 

5.3.2 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA  

               A compensação também é um procedimento muito utilizado em casos de 

pagamentos indevidos no âmbito tributário pelo contribuinte em relação a Fazenda 

Pública, tanto em âmbito Federal quando Estadual. 

               Sendo prevista a compensação como causa de extinção do crédito 

tributário no artigo 156 inciso II do Código Tributário, o doutrinador Hugo explica que 

dependendo do caso a autoridade administrativa tem a discricionariedade de 

“autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, 

vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.(p.216, 2015) 

               Tendo em vista as mudanças acarretadas com a Emenda Constitucional 62 

de 9 de dezembro de 2009, passou a ser possível a realização do procedimento de 

compensação de débitos com precatórios, como afirma Hugo de Brito que “foi 

estabelecida a oportunidade para, no pagamento dos precatórios, ser feita a 

compensação de débitos para com a Fazenda Pública”.(p.271, 2015) 

               Esta nova possibilidade permite, portanto, um equilíbrio no que diz respeito 

a relação entre fisco e contribuinte, permitindo que os créditos advindos de 

precatórios, ou seja, decisões judiciais, tenham real eficácia no menor tempo 



possível, pois sabe-se da morosidade para o recebimento de tal crédito pela via 

comum, sendo uma alternativa interessante para a equalização da relação crédito e 

débito existentes, atingindo uma maior e melhor resolução de obrigações para 

ambos.  

6. RESULTADOS 

               Diante da presente pesquisa, foi possível identificar a utilização da 

tecnologia pelo Estado, focada principalmente no aprimoramento técnico das 

técnicas de fiscalização tributária. Foram observados os deveres instituídos pela 

legislação, junto aos casos em que é necessária a intervenção coercitiva do 

judiciário para sanar algum litígio causado por algum ato inconstitucional realizado 

poder executivo, sendo então observadas as possibilidades da restituição e 

compensação no procedimento de execução contra a Fazenda Pública. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Com o fortalecimento do princípio constitucional da legalidade no Estado 

Democrático de Direito, juntamente com o avanço tecnológico da Sociedade da 

Informação com os sistemas de informação e internet, é conferido ao contribuinte 

uma maneira de requerer o cumprimento da estrita legalidade dos atos do fisco de 

acordo com as decisões proferidas tanto na esfera administrativa quanto na 

judiciária, funcionando assim como um instrumento de defesa da cidadania, conceito 

que é valorizado na atual constituição brasileira. 
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