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RESUMO 

 
A presente monografia tem como escopo analisar a possibilidade da exceção de pré-
executidade ser recebida na ação de Execução Fiscal, em razão da modificação no 
Código de Processo Civil de 2015. Esta modificação foi instituída para dar brevidade 
aos processos e possibilidade de defesa por parte do executado, sem que haja a 
necessidade de garantia do juízo, desde que acolhidos os requisitos necessários na 
ação. Entretanto antes da modificação já era reconhecido o instituto como uma forma 
efetiva na execução fiscal, uma vez que sua origem vem do entendimento doutrinário 
e jurisprudencial. É importante ressaltar que o Código de Processo Civil é aplicado 
subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80). O tema apresentado se 
caracteriza pela relevante importância, tendo em vista a celeridade e um método de 
evitar prejuízos processuais e ao executado diante da irregularidade do cabimento da 
ação, bem como uma possibilidade de evitar a grande demanda processual existente 
no atual cenário fático. 
 
 

Palavras-chave: Exceção de pré-executividade 1; Celeridade processual 2; Prejuízo 

processual 3; Matérias de defesa 4. 
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ABSTRACT 

The purpose of this monograph is to analyze the possibility of the pre-execution 
exception being received in the Tax Enforcement action, due to the modification in the 
Code of Civil Procedure of 2015. This modification was instituted to give brevity to the 
processes and possibility of defense by part without the need for a guarantee of the 
judgment, provided that the necessary requirements are met in the action. However, 
prior to the modification, the institute was already recognized as an effective form of 
tax enforcement, since its origin comes from doctrinal and jurisprudential 
understanding. It is important to note that the Code of Civil Procedure is applied 
subsidiarily to the Law on Tax Enforcement (Law 6,830 / 80). The subject presented is 
characterized by the relevant importance, considering the speed and a method to avoid 
procedural losses and the one executed in the face of the irregularity of the action, as 
well as a possibility to avoid the great procedural demand existing in the current factual 
scenario. 
 
 

Key-words: Pre-execution exception 1; Process celerity 2; Procedural damages 3; 
Defense Matters 4.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo demonstrar a 

possibilidade do cabimento da exceção de pré-executividade na ação de execução 

fiscal. A súmula 393 do STJ traz dois pressupostos, o primeiro, tem cabimento as 

matérias conhecíveis de oficio, ou seja, matérias que o juiz pode apreciar 

independentemente da manifestação da parte e segundo, que não demandem dilação 

probatória. Não há previsão legal efetiva para sua exigência na lei de execução Fiscal. 

Entretanto tem concepção doutrinária e jurisprudencial. 

Para que seja assegurada a defesa em relação à parte executada é utilizado 

este meio, como também contribui para a celeridade do processo. Uma vez que 

obtendo os requisitos para utilizar esta ferramenta, não há necessidade para o 

executado garantir em juízo para intervir a defesa.  

O questionamento que gerou esta investigação pode assim ser descrito: há 

possibilidade de cabimento da exceção de pré-executividade na ação de execução 

fiscal, ainda que sem previsão legal na Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal)? 

O intuito desta monografia é justamente compreender que será possível o 

recebimento da exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal no lugar de 

embargos à execução, no caso de o juiz entender que não é necessária a garantia do 

juízo para opor embargos, de modo que ocorrerá celeridade no curso do processo e 

assim a garantia de matérias em meio de defesa. 

Explicar preliminarmente a origem e a construção doutrinária e 

aperfeiçoamento da jurisprudência, diante do instituto apresentado, com o propósito 

de tutelar a defesa. 

Apontar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista o 

interesse da defesa mencionada como maneira de preservar a celeridade processual, 

bem como, o devido processo legal e a ampla defesa. 

Analisar a concordância com o Livro II do Código de Processo Civil quando a 

Lei 6.830 de 1980 for omissa. Ressaltando que, para opor Embargos é necessário 

apresentar garantia do Juízo, uma vez que, as matérias que não for necessário a 

dilação probatória poderá ser conceituada mediante exceção de pré-executividade. 
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2. ORIGEM DA EXCECÃO DE PRÉ-EXEUTIVIDADE 

 

A exceção de pré-executividade é uma das ferramentas utilizadas no processo 

de execução fiscal, como defesa do executado, é interposta durante o processo e não 

obriga ao executado a garantia do juízo, é utilizada para alegar questões passiveis de 

nulidade na execução e matérias de ordem pública que poderiam ser reconhecidas 

de ofício pelo juiz, desde que não haja a necessidade de dilação para comprovação 

da matéria alegada.  

Para comprovação da nulidade do processo, deve haver provas de imediato 

apresentadas junto da alegação pelo instituto processual, através de documentos ou 

análise dos próprios autos, alegando o irregular procedimento para a possível extinção 

da execução fiscal.   

O objetivo principal deste incidente processual é dar possibilidade para o 

executado se defender, sem que haja a necessidade de apresentar a garantia do juízo, 

como é necessário na ação de Embargos à Execução, para isso é necessário estar 

presente vício ou nulidade do título executivo, isso quer dizer que, se no processo 

houver ausentes os requisitos efetivos e necessários para o regular prosseguimento 

para a execução, dos quais, certeza, liquidez e exigibilidade, pois desta forma não 

haverá porque o polo passivo da execução sofrer a constrição dos bens, para então 

apresentar a defesa nos autos. De acordo com o jurista Liebermann (2000):  

"A execução forçada traz consequências muito graves ao patrimônio 

do devedor. Compreende-se, por isso, que a lei deva preocupar-se em impedir 

qualquer forma de abuso, de modo que ela possa ser feita apenas em benefício 

dos direitos efetivamente existentes. Por outro lado, para tornar rápida e 

expedida (sic) a execução, é preciso liberar o órgão executivo da necessidade 

de indagar, caso por caso, se aquele que pede é verdadeiramente titular do 

direito insatisfeito. A solução desse duplo problema consiste primeiro, em 

subordinar a execução a rigorosas condições de admissibilidade que forneçam, 

se não a certeza, ao menos a garantia de uma grande probabilidade de 

existência de direito do credor; depois, em estruturá-la com base em tal 

premissa como um processo destinado a perseguir unicamente os seus fins 

específicos, livre da necessidade de demorar-se a indagar as razões das 

partes". 

O instituto foi criado por Pontes de Miranda em 1966, se originou através do 

Parecer nº 95 de Pontes de Miranda (p.125-139, 1966) sobre o caso da empresa 

Siderúrgica Mannesmann. A empresa Mannesmann AG, conforme informações 
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extraídas do site da empresa Mannesmann.com, do site americano 

fundinguniverse.com, sobre a história da empresa e artigo publicado pelo escritor 

Giorgio Kondic pelo site Jusbrasil.com.br (acessos em: 18 abr. 2018), teve início em 

1890, localizada na Alemanha, em Düsseldorf, atuou no Brasil na exploração de 

petróleo em 1952, foi o primeiro investimento de grande relevância após a 2º guerra 

mundial. 

Em 1966 a Siderúrgica sofria diversos processos de execução e pedidos de 

falência, devido a títulos falsificados, inclusive havia assinatura falsa de uns dos 

diretores da empresa, diante da situação sofrida e tendo em vista o prejuízo pela 

medida coativa se houvesse efetivamente a constrição dos bens para que somente 

depois tivessem a oportunidade de defesa, a companhia solicitou ajuda de Pontes 

de Miranda, que então fez o parecer nº 95, relatou o caso e alegou que não havia a 

necessidade de apresentar os bens à penhora, bem como o pedido de falência 

diante da situação consubstanciada pela injusta execução sofrida pela empresa. E 

diante desta situação deveria ter uma alternativa para defesa na execução diversa 

da ação de Embargos à Execução. Referente ao Parecer citou o jurista Miranda 

(1966): 

"Quando se pede ao juiz que execute a dívida (exercício das 

pretensões pré-processual e processual à execução), tem o juiz que examinar 

se o título é executivo, seja judicial seja extrajudicial". Complementa: "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 decidido)". A respeito de oposição de embargos, destaca que: 

"a penhora ou depósito somente é de exigir-se para a oposição de embargos 

do executado; não, para a oposição de exceções e de preliminares 

concernentes à falta de eficácia executiva do título extrajudicial". 

Seguindo o mesmo entendimento, pronuncia o jurista Cândido Rangel 

Dinamarco, que caso o executado venha sofrer a constrição de seus bens, para que 

houvesse a defesa através da ação de Embargos à Execução, estaria somente 

postergando o que deveria ter sido visto preliminarmente pelo juízo competente, 

levando desta forma à extinção do processo, ocasionando com a constrição dos 

bens, consequentemente prejuízos irreparaveis ao executado, bem como, o uso 

indevido ao judiciário, tendo em vista diversos processos parados nos tribunais, 

diante da demanda exorbitante que vive a tempos o judiciário brasileiro, conclui que:  
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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". (DINAMARCO, 1997) 

O doutrinador Hugo de Brito Machado Segundo, alega que não teria 

cabimento seguir adiante no processo de execução, diante de algumas situações 

onde o magistrado por algum equívoco não percebesse tal erro como uma execução 

onde há ausência de título executivo, ou então visivelmente ilíquido, esclarece que:  

“Entretanto, existem situações nas quais não há sequer condições de 

ser admitida a ação de execução fiscal. Situações nas quais o Juiz, caso 

tivesse examinado detidamente a inicial antes de recebê-la, teria indeferido-

a. É o caso, por exemplo, de uma execução desacompanhada de título 

executivo, ou acompanhada de título executivo visivelmente ilíquido, ou em 

cujo título executivo não consta o nome daquele que se pretende devedor, 

nem consta qualquer demonstração de sua “co-responsabilidade”. Ou, ainda, 

de execução de quantia claramente alcançada pela decadência, ou pela 

prescrição (notadamente a intercorrente).” (MACHADO SEGUNDO, 2014). 

O doutrinador Luiz Peixoto Siqueira Filho alega que já existia uma forma de 

defesa, utilizada igualmente a exceção de pré-executividade, com os mesmos 

requisitos na execução fiscal antes mesmo do parecer criado por Pontes de Miranda 

em 1966, mencionado no Tratado das Execuções em 1959, trazido por José da Silva 

Pacheco, conforme mostrado a seguir:  

"este objetivo de impossibilitar a penhora, atribuído à exceção de pré-

executividade, na verdade, é anterior à formulação de Pontes de Miranda em 

seu parecer. Sete anos antes do afamado parecer, José da Silva Pacheco dizia 

em seu Tratado das Execuções que a defesa do executado não se esgota nos 

embargos, e que esta poderia revestir-se de ‘defesa imediata com 

demonstração cabal da impossibilidade do ato executivo, antes de sua 

concretização’". (SIQUEIRA FILHO, 2000). 

Há objeções acerca do instituto exceção de pré-executividade por alguns 

doutrinadores, o entendimento seguindo em sentido oposto e confrontando os 

argumentos ora estudado anteriormente trazidos por Pontes de Miranda, o jurista Lima 

(1992), acredita que com o uso em excesso do incidente processual exceção de pré-

executividade, a ação de Embargos à Execução irá desvanecer consequentemente, 

alega que: "o devedor sempre arranjaria ardiloso argumento para eximir-se da 

penhora", em seguida sustenta que:  
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"a tese de que questões ou exceções pré-executivas dispensam a penhora 

como antecedente necessário aos embargos do devedor, tratando-se de ação 

executiva fundada em título extrajudicial, é meramente acadêmica, podendo 

servir, por sua relevância (sic), como valiosos subsídios, contudo, para a 

reforma do CPC..." (LIMA, 1992). 

Seguindo o mesmo entendimento de Alcides de Mendonça Lima, o jurista 

Marcelo Lima Guerra (2003), argumenta que o instituto trata-se de maneira ilegal de 

subordinar o processo para desviar da ação de Embargos à execução. Em sua obra: 

Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil (págs.134/137), que: 

“a exceção de pré-executividade serviria como manobra protelatória, como medida 

ilegal e acarretaria no enfraquecimento do intuito principal dos embargos”(GUERRA, 

2003). 

Entretanto, para grande parte dos doutrinadores, como: Miranda (1966), 

Lacerda (1977) e Liebermann (2000), o incidente processual Exceção de Pré-

Executividade esta relacionada às matérias dogmáticas-positivistas, uma vez que esta 

matéria tornou-se de relevante importância, evoluiu progressivamente em virtude do 

auxilio significativo por parte da doutrina e jurisprudência. É considerado o instituto 

pelos doutrinadores ora citados, relevantemente necessário pela proteção adquirida 

pelo executado diante de situações emergentes e que a ação de Embargos à 

Execução não pode proteger o executado, diante de situações especificas, ora 

mencionadas e por não ter que apresentar a garantia do juízo para apresentar a 

defesa, tem gerado aperfeiçoamento acerca de sua sistematização e necessidade ao 

passar dos anos. 

 

2.1. PROCEDIMENTO 

O instituto exceção de pré-executividade não se trata de uma ação interposta 

à parte da execução fiscal, o incidente processual deverá ocorrer no próprio processo 

de execução, preferencialmente logo após a citação do executado, afim de evitar a 

constrição dos bens do executado à penhora, uma vez que o objetivo principal do 

incidente processual é intervir no processo antes da penhora, comparando se com a 

ação de Embargos à Execução que deve antes garantir o juízo para então apresentar 

a defesa. Moreira (1988) faz o seguinte questionamento: "deve o juiz, recebendo a 

petição, intimar o credor para se manifestar ou deve desde logo proferir decisão"?  
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De acordo com Assis (2002), os artigos 326 e 327 do Código de Processo Civil 

de 1973, da Lei nº 5.869, deveriam ser aplicados por analogia, consequentemente, o 

exequente deveria ter o prazo de dez dias para ser ouvido, desta forma, era 

assegurado o princípio do contraditório, um dos principais princípios da execução 

fiscal, junto do Princípio da Ampla Defesa, pois com a ausência deste princípio, será 

infringido o artigo 5º da Constituição, extremamente importante para o ordenamento 

jurídico, sob pena do processo se tornar nulo (artigos mencionados antes da reforma 

do Código de Processo Civil de 2015, os artigos citados mudaram para os artigos 350 

e 351 após a reforma, alterando o prazo de 10 para 15 dias de manifestação do réu 

no art. 350 e do autor no artigo 351). Dispõe os seguintes artigos: 

“Artigo 326 - Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro Ihe 

opuser impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido 

no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe o juiz a produção de prova 

documental.”  

“Artigo 327 - Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 301, o 

juiz mandará ouvir o autor no prazo de 10 (dez) dias, permitindo-lhe a produção 

de prova documental. Verificando a existência de irregularidades ou de 

nulidades sanáveis, o juiz mandará supri-las, fixando à parte prazo nunca 

superior a 30 (trinta) dias.” 

O Doutrinador Sergio Cabral dos Reis, diz que por se tratar a Exceção de Pré-

Executividade de uma simples petição, com mera formalidade, não obrigatoriamente 

necessita dos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, 

como necessário para os Embargos à Execução, desta forma, dispensa o preparo 

para sua utilização, aponta que:  

“Trata-se de uma petição simples no âmbito interno da própria relação jurídica 

de execução, diferentemente dos embargos e da impugnação ao cumprimento 

de sentença [...]. A defesa endoprocessual executiva, portanto, é um mero 

incidente cognitivo na execução, evidenciando neste procedimento o exercício 

do contraditório e da ampla defesa”. (REIS, 2012). 

Alguns autores, como Rosa (2003) e Parizatto (2002) explicam que a Exceção 

de Pré-Executividade pode ser alegada através de simples petição no decorrer do 

processo de execução, preferencialmente logo após a ciência do executado, para que 

não haja a injusta constrição, contudo, esclarecem que poderá também ser alegada 

oralmente, em fase inicial do processo de execução, caso haja audiência solicitada 

pelo juiz, realizado o procedimento na sustentação oral, será incluída a exceção no 

termo de audiência. 
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2.2. PRAZO PARA OPOSIÇÃO 

Se houver provas suficientes para comprovação da exceção alegada, contendo 

nulidade do título executivo ou matérias de ordem pública que poderiam ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz, neste caso, poderá ser alegada a qualquer tempo, 

tendo em vista que foi interposta a ação irregularmente e que deveria ter sido 

reconhecida preliminarmente pelo juiz. O pronunciamento pelo jurista Humberto 

Theodoro Júnior, no seguinte entendimento: 

"A possibilidade de se desmascarar um título que não é título no bojo da 

execução tem amparo no ordenamento jurídico pátrio, isto é, "o raciocínio que 

se faz é decorrente do próprio sistema processual brasileiro, em que, como 

regra generalíssima, toda matéria que deve ser conhecida pelo juiz, de ofício, 

pode e deve ser alegada a qualquer tempo pelas partes...” (THEODORO 

JUNIOR, 1992). 

Mesmo não havendo prazo para interposição do incidente processual ora 

estudado, é importante que seja alegado o quanto antes, após a citação do executado, 

para que o mesmo não sofra a constrição de seus bens, tendo em vista o prejuízo 

causado diante da ação que foi proposta irregularmente. 

Posterior à penhora realizada, não necessariamente terá apenas a alternativa 

de se manifestar visando a defesa através do incidente exceção de pré-executividade, 

pois com a garantia apresentada em juízo, por meio de penhora de bens, fiança 

bancária ou deposito efetuado, poderá interpor a defesa através de ação de Embargos 

à Execução, neste caso ficará a critério do executado decidir qual meio para se 

defender.  

È importante ressaltar que ainda assim é permitido alegar o incidente 

processual a qualquer tempo, pois se trata de matéria de ordem pública, bem como, 

pelo Princípio da Economia Processual, pois prosseguindo adiante em um processo 

de execução, que ainda que não devesse ser interposta por falta de pressupostos 

válidos, acarretará consequentemente custas processuais, desta forma violará o 

Princípio da Economia Processual, como também o Principio da Celeridade, uma vez 

que, se for alegado em fase inicial do processo a Exceção de Pré-Executividade e 

devidamente comprovada, não há dúvida, do tempo que será economizado. 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

3. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

3.1. Matéria de Ordem Pública 

Cabe a oposição através da exceção de pré-executividade no processo 

executivo, quando este impender à extinção, quando versar sobre questões de ordem 

pública, cujo título, houver ausentes os pressupostos processuais e condições da 

ação e desde que não haja a necessidade de dilação para comprovação do alegado 

na oposição no processo de execução, nestes casos, encontrará respaldo no 

incidente processual, e consequentemente o não prosseguimento na execução, diante 

da comprovação da nulidade ou prescrição do título. 

No que tange às matérias de ordem pública, está incluso a inexistência de 

condições da ação no processo executivo e os pressupostos processuais, como ora 

citados. Configura-se desta forma, conforme determina o Código de Processo Civil, 

da Lei 13.105 de 2015, trazidos em seu artigo 485, incisos IV e VI, como descritos a 

seguir: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo;  

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

Isto posto, devem ser arguidas questões referentes à matéria de ordem pública, 

ou seja, reconhecíveis de ofício pelo juiz e desde que não seja necessária a dilação 

probatória, caso contrário, não poderá o executado alegar a exceção de pré-

executividade para defesa na execução fiscal, somente poderá se manifestar na 

execução através da ação de Embargos à Execução após apresentar a garantia do 

juízo.     

 

3.1.1. Pressupostos Processuais 

Os Pressupostos processuais são requisitos no processo de execução, para 

que este se torne válido, os pressupostos são separados em duas categorias, são 

eles, os Pressupostos de validade e os Pressupostos de existência, como mostrados 

a seguir: 

 Os Pressupostos de validade – referem-se ao fato de que para ser válido o 

procedimento processual, deve haver imparcialidade por parte do juiz, sob pena de 

tornar nulo o processo e para que aconteça o nascimento do processo, deve ser 
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provocado por aquele que tem interesse no processo jurídico, diante do Princípio da 

Imparcialidade e do Princípio da Inércia, como mostrados a seguir: 

O Princípio da Imparcialidade, não esta previsto expressamente no 

ordenamento jurídico, contudo, tem entendimento pela doutrina e jurisprudência e é 

absolutamente relevante para que haja a ascensão da justiça, para melhor 

esclarecimento do princípio, a pronunciação do jurista Nelson Nery Junior, segundo 

ele: 

“o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, 

com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma 

distancia equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que 

possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito” (NERY, 2010) 

 Para que haja o devido processo diante do Princípio da Imparcialidade, deve 

o juiz ser alheio aos acontecimentos e não poderá haver envolvimento para que seja 

assegurada a justiça entre as partes acolhidas pelo judiciário, ou seja, não poderá o 

juiz ter qualquer contato afetivo com a parte, do contrário poderá ocorrer a suspeição, 

é interpretado através do artigo 145 do código de processo civil de 2015, dispõe o 

referido artigo que: 

“Artigo 145. Há suspeição do juiz: 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou 

depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do 

objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge 

ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; 

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem 

necessidade de declarar suas razões. 

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 

I - houver sido provocada por quem a alega; 

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação 

do arguido.” 

Em relação ao Principio da Inércia, está previsto no Código de Processo Civil 

de 2015, trazido em seu artigo 2o, dispõe que: “o processo começa por iniciativa da 

parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Isso 

significa que para originar-se o processo, deve haver interesse da parte que propôs a 

ação, ou seja, o juiz deve ser provocado, pois não agirá de ofício.  
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 Os Pressupostos de existência – Indicam que para haver de fato o 

procedimento jurídico, deve integrar necessariamente entre as partes, quem propôs a 

ação, figurado pelo autor, e o juiz representando o Estado para solucionar a lide, 

somente estas partes são obrigatórias, uma vez que, não necessariamente o réu deve 

estar presente para dar existência ao processo, poderá este, por exemplo, ser revel. 

 

3.1.2 Legitimidade e Interesse Processual 

 A legitimidade se refere a quem configura o polo passivo e polo ativo presentes 

na execução, ou seja, quem propôs a ação, que é o exequente, consistente no polo 

ativo e o executado, que configura o polo passivo do processo de execução, portanto, 

é ilegítima a participação de terceiros, para postular em juízo, no que diz respeito à 

ilegitimidade da execução, diz o artigo 17 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 

17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

 O artigo 4º da Lei de Execução Fiscal, nº 6.830, de 1980, trás a relação das 

possíveis partes que poderão ser legitimadas a figurarem no polo passivo, promovida 

a açaõ de execução fiscal,  pela Fazenda Publica Municipal, conforme mostrados a 

seguir: 

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

I - o devedor; 

II - o fiador; 

III - o espólio; 

IV - a massa; 

V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas 

físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e 

VI - os sucessores a qualquer título”. 

 Caso houver divergência acerca do executado, como sendo pessoa jurídica, 

descrito nas certidões de dívida ativa, e houver necessidade que a execução prossiga 

contra o sócio da empresa executada, deverá o exequente comprovar a necessidade 

do aditamento do polo passivo, tendo em vista o irregular procedimento da empresa, 

diante da infração do artigo 135 do Código Tributário Nacional, determina que: 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes 

ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 



 21 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Quanto ao interesse processual, mencionado no inciso VI do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, acompanhado pela legitimidade, significa 

necessidade/utilidade, uma vez que, é absolutamente necessário o amparo legal 

através do judiciário para propor uma ação, quanto à utilidade é necessário que sua 

finalidade seja efetivamente útil para satisfazer quem propôs a ação, portanto, deve 

haver coerência diante da finalidade a qual o processo se destina para que haja o 

acolhimento jurisdicional. 

Diante do exposto, se constar a ilegitimidade ou ausência de interesse de agir 

na execução fiscal, poderá o figurante do polo passivo se manifestar na execução 

para apresentar a defesa para o juízo através do instituto Exceção de Pré-

executividade.  

 

3.1.3 Prescrição, Decadência e Pagamento 

A exceção de pré-executividade originou-se preliminarmente como mecanismo 

a fim de assegurar a proteção do executado na execução diante das matérias de 

ordem pública, diante da verificação de ausência de condições da ação e dos 

pressupostos processuais, como citados anteriormente na presente monografia, ou 

seja, o que deveria ser visto de oficio pelo juiz. Entretanto, a doutrina entende que há 

matérias diversas que a exceção deve também alcançar, desde que haja prova 

documental de imediato, uma vez que a dilação probatória não é aceita por este 

incidente processual. Vejamos a seguir, segundo Donizetti (2009): 

“Comumente, apenas as matérias de ordem pública podem ser deduzidas em 

exceção de pré-executividade. Entretanto, há entendimento, para nós correto, 

no sentido de que outras questões (o pagamento, por exemplo), não obstante 

de ordem privada, podem ser argüidas por essa via, desde que haja prova pré-

constituída, isto é, desde que não haja necessidade de dilação probatória”. 

Para o doutrinador Humberto Theodoro Júnior, anuncia que se descartada a 

exigibilidade da obrigação na execução fiscal, é possibilitado ao executado opor-se 

na execução através do incidente processual exceção de pré-executividade, anuncia 

que: 

“Arguições como a de pagamento, prescrição, decadência e qualquer outra que 

conduza à extinção da dívida podem ser veiculadas por meio da exceção de 
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pré-executividade, pois correspondem ao desaparecimento da exigibilidade da 

obrigação constante do título executivo” (THEODORO JÚNIOR, 2011). 

Portanto, há o reconhecimento do incidente processual nos tribunais, acerca 

do entendimento jurisprudencial e doutrinadores, como Theodoro Junior (2011) e 

Donizetti (2009), nos casos descritos, sejam eles: quando versar a extinção por 

pagamento, prescrição e decadência, nestes casos não se trata de Matéria de Ordem 

Pública pois deverá ser arguido pelo executado. 

 

3.2 Princípios  

A exceção de pré-executividade foi recentemente regulamentada no 

ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei 13.105/2015, em seu artigo 803, 

parágrafo único, que diz: “A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à 

execução”, ou seja, não há somente a ação de Embargos à Execução como 

mecanismo para garantia da defesa, antecedente a este fato tratava-se de um instituto 

jurídico, contudo, reconhecido pela doutrina e jurisprudência, tendo como base os 

Princípios inerentes a Constituição Federal brasileira de 1988, com grande relevância 

na execução fiscal. Em atenção ao Princípio da Celeridade Processual, Princípio do 

Contraditório e Ampla Defesa, ambos dispostos no Artigo 5º, CFB/1988, trazidos em 

seus incisos supracitados, LV e LXXVIII: 

“Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

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

a ela inerentes; 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).” 

O Principio da Celeridade Processual vem para salvaguardar as partes 

envolvidas no processo por exigir a razoável duração do processo e para que haja de 

fato a solução e não se perca o caso ao longo do tempo, acarretando desta forma o 

procedimento injusto, tendo em vista o prejuízo causado na execução, seja para o 

autor ou então para o executado. 
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Não é o objetivo do Princípio da Celeridade que o judiciário seja somente 

célere, mas que haja, também, efetiva solução. Deve combater a morosidade 

processual, diante da demanda exorbitante que faz parte da realidade do 

ordenamento jurídico brasileiro, porém, desde que haja responsabilidade vinda do 

judiciário para promover a justiça. Declara o Doutrinador Theodoro Júnior (2011) a 

respeito da regular interpretação do juiz:  

“Na interpretação e aplicação do direito positivo, ao julgar a causa, cabe-lhe, 

sem dúvida, uma tarefa integrativa, consistente em atualizar e adequar a norma 

aos fatos e valores em jogo no caso concreto. O juiz tem, pois, de 

complementar a obra do legislador, servindo-se de critérios éticos e 

consuetudinários, para que o resultado final do processo seja realmente justo, 

no plano substancial. É assim que o processo será, efetivamente, um 

instrumento de justiça”. 

 É importante destacar que o Princípio ora mencionado, não se trata, tão 

somente por promover o justo julgamento para aqueles que se socorrem ao juízo 

através do processo executivo, mas como, pela busca da celeridade nos tribunais, 

diante da grande demanda de processos, e regular procedimento do processo em 

conjunto. 

O Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, por sua vez, subdivide-se em 

duas partes, o Contraditório, que se refere à possibilidade de manifestação do 

exequente após a oposição alegada pelo executado, e a Ampla Defesa, expressa a 

possibilidade do executado em se manifestar, diante dos requisitos específicos, como 

em questões de ordem pública, o já pagamento da dívida, prescrição e decadência, 

onde não tem cabimento haver somente a possibilidade de interpor a Ação de 

Embargos à Execução, uma vez que para opor a ação é necessário apresentar bens 

a penhora, e neste caso, após a comprovação é verificado que se trata na verdade de 

um título fundado irregularmente e com ausência de exigibilidade.   

Desta forma, em busca de um processo executivo com maior celeridade, 

procedimento eficaz, justo para ambas as partes, é que o judiciário socorre-se pelos 

princípios trazidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, os princípios são 

influenciadores absolutamente importantes na interpretação e entendimento 

jurisdicional e na ascensão pela justiça.    
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4. COMPARAÇÕES E CONCORDÂNCIA NA LEI 6.830 DE 1980  

 

A exceção de pré-executividade, com origem em 1966, criado por Pontes de 

Miranda, através de seu tratado número 95, até o ano de 2014 partia somente de 

um entendimento doutrinário e jurisprudencial, embora, imprescindível para defesa 

do executado em casos específicos para oposição no processo de execução fiscal, 

como a ausência de pressupostos processuais e de condições da ação, em caso de 

prescrição, pagamento ou decadência, uma vez que, para interpor a ação de 

Embargos à Execução, necessita, obrigatoriamente de apresentar os bens à 

constrição, e como se trata, nestes casos, de ação nula de título executivo com 

carência de exigibilidade, seria incoerente apresentar a defesa somente após a 

contrição sofrida. 

 

4.1. Livro II do Código de Processo Civil na Execução Fiscal 

Tendo em vista que a Lei de Execuções Fiscais, Lei n° 6.830 de 1980, nos 

caso em que houver omissão na Lei, é regida subsidiariamente pelo Código de 

Processo Civil, como está expressamente descrito na Lei de Execuções vigente, 

como demonstrado a seguir:  

“Artigo 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 

regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”. 

  Desta forma, a exceção de pré-executividade, já utilizada desde 1966 como 

meio de defesa na execução fiscal, foi devidamente regulamentada no ordenamento 

jurídico através da nova reforma no Código de Processo Civil em 2015, que entrou 

em vigor em março de 2016, trazido em seu artigo 803 do referido código, como 

mostrado a seguir: 

“Artigo 803. É nula a execução se: 

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível; 

II - o executado não for regularmente citado; 

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 

Parágrafo único.  A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à 

execução”. 
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Apesar de não ser explicitamente citada no artigo demonstrado (Artigo 803 do 

Código de Processo Civil), a exceção esta devidamente regulamentada, de forma que 

no Parágrafo Único diz que independe de ação de Embargos à Execução nos casos 

descritos do artigo, em execução nula ou suspensa, portanto o incidente processual 

usado nestes casos passa a ser expressamente a Exceção de Pré-executividade. 

 

4.2. Dos Embargos à Execução 

 Outro mecanismo utilizado como defesa do executado na execução fiscal, 

com requisitos de maior abrangência que a exceção de pré-executividade, são os 

Embargos à Execução, tem natureza jurídica de ação, que se origina a partir da 

execução para que haja a defesa, entretanto, é uma ação independente, ou seja, é 

proposto em apartado ao processo de execução. Em atenção à ação de Embargos 

à Execução diz Nery (2010): 

“Na execução fundada em título extrajudicial (CPC 585), o devedor poderá 

opor embargos (CPC 736), misto de ação ou defesa que tem por finalidade a 

declaração da ineficácia a desconstituição do título executivo ou de atos de 

execução. Como a execução de título extrajudicial não foi precedida de ação 

de conhecimento, a primeira oportunidade que o devedor tem para defender-

se ocorre já na ação de execução ajuizada contra ele. Por essa razão,  e em 

homenagem à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa (CF 5º 

LV), é que, nos embargos, o devedor poderá alegar toda e qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento, 

conforme redação anterior ao CPC 745, revogada pela Lei 11382/06. A 

remissão à possibilidade de o devedor também poder alegar as matérias dos 

incisos I a IV é expletiva, porque desnecessária, motivo porque também 

nessa parte a reforma da Lei 11382/06 é atécnica. Da mesma forma, pode o 

devedor alegar, nos embargos à execução fundada em título extrajudicial, as 

matérias constantes do CPC 475-L.”(Artigos referenciados na citação ora 

mostrada se referem ao Código de Processo Civil da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, antes da última reforma, da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015). 

O Código de Processo Civil de 2015 preparou um Título completo para que 

fossem expressamente descriminados os conteúdos a respeito da ação de 

Embargos à Execução (TITULO III DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO), encontra-se 

disposto no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 

914 determina que: 
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“Artigo 914 O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. 

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. 

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo 

deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do 

juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da 

penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo 

deprecado.” 

 A ação de Embargos à Execução poderá ser proposta como meio de defesa 

na execução fiscal, como demonstrado anteriormente, e para que de fato ocorra, 

deve o executado sofrer a constrição de seus bens a penhora, após a garantia do 

juízo, apresentará sua defesa ao juízo através da ação separadamente do principal. 

Os requisitos propostos diante dos Embargos de Execução, conforme o artigo 917 

do Código de Processo Civil de 2015, são: 

a) Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

b) Penhora incorreta ou avaliação errônea; 

c) Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

Há excesso de execução quando: 

– o exequente pleiteia quantia superior à do título; 

– ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; 

– ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; 

– o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o 

adimplemento da prestação do executado; 

– o exequente não prova que a condição se realizou. 

d) Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para 

entrega de coisa certa; 

e) Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

f) Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. 

Diante manifestação através da ação de Embargos à Execução somente após a 

constrição sofrida do valor total da dívida, o Código de Processo Civil de 2015 da Lei 

nº 13.105, trouxe uma novidade para o processo de execução em relação à 
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possibilidade de parcelamento do valor devido, conforme artigo 916 do referido 

código, como mostrado a seguir: 

“Artigo 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido 

de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 

§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos 

pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. 

§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as 

parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. 

§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão 

suspensos os atos executivos. 

§ 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, 

que será convertido em penhora. 

§ 5º O não pagamento de qualquer das prestações acarretará 

cumulativamente: I – o vencimento das prestações subsequentes e o 

prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II – 

a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das 

prestações não pagas. 

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao 

direito de opor embargos. 

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença”. 

O prazo para oposição através dos Embargos são, via de regra, de 15 dias úteis a 

contar a partir do mandado cumprido, como disposto no artigo 915, combinado com o 

artigo 23, ambos do Código de Processo Civil, havendo algumas exceções, como 

mostrados a seguir: 

“Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do art. 231. 

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles 

embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, 

salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir 

da juntada do último. 

§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado: 

I – da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem 

unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação 

dos bens; 

II – da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste 

artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, 
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quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste 

parágrafo. 

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se 

aplica o disposto no art. 229. 

§ 4º Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a 

realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo 

juiz deprecado ao juiz deprecante.” 

O referido artigo (Artigo 915 do Código de Processo Civil) descreve o prazo de 

15 dias, sendo uteis (conforme artigo 213 em relação à contagem dos dias), contudo, 

cita as exceções, como ora descrito, em caso de pluralidade de executados, será 

contado o prazo para se manifestar cada executado a partir da citação do mesmo 

apresentado nos autos e sendo cônjuges, a partir da citação apresentada pelo último 

a dar ciência. 

 

4.3. Divergências entre Embargos à Execução e Exceção de Pré-executividade  

 O intuito da utilização da exceção de pré-executividade como meio do 

executado para se defender, é informar ao juízo a irregularidade, identificada no 

processo e encontrar no incidente processual uma forma de defesa após a inscrição 

da dívida ativa no processo executivo, a fim evitar geralmente a constrição de seus 

bens diante do Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, que visa proteger e 

assegurar tanto o polo passivo, quanto o polo ativo na execução para que possam 

se defender. 

 O incidente processual auxilia o executado a se manifestar no processo de 

execução, através de uma petição com mais simplicidade e seguindo dentro dos 

próprios autos, sem critérios tão rigorosos quanto a sua formalidade e sem que 

necessariamente tenha que apresentar seus bens à penhora, tendo em vista títulos 

ausentes de exigibilidades e infundados na execução, ou então processos, cuja 

exigibilidade se encontra extinta ou suspensa, impedindo desta forma, o 

prosseguimento do feito, economizando em relação às custas processuais  e 

consequentemente a efetivação do Princípio da celeridade processual que visa dar 

andamento com responsabilidade e eficácia, porém com maior celeridade ao curso 

do processo.  

Quanto aos Embargos à Execução, como relatado anteriormente, sua 

abrangência é maior em relação aos requisitos para interpor a Exceção de Pré-

executividade, conforme artigo 917 do Código de Processo Civil, contudo, o 
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procedimento é mais severo, diante da possibilidade da ação somente após a 

constrição sofrida do valor da dívida, mediante o depósito efetuado, penhora de bens 

ou fiança bancária.  

O objetivo da ação de Embargos à Execução é a manifestação do executado, 

tendo como escopo também ao direito de defesa como base ao Princípio do 

Contraditório e Ampla Defesa, através de uma ação autônoma, seguindo os 

requisitos para a petição conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, 

sobre a formalização para propor a ação. 

Os Embargos à Execução tem a Execução Fiscal, como o processo principal, 

pois se origina através da intenção de manifestação diante da alegação feita pela 

Fazenda Pública Municipal, contida na execução, entretanto após sua distribuição é 

vista como um processo autônomo e seu andamento segue independente do 

processo de execução. Vejamos as principais diferenças entre os mecanismos para 

defesa no processo utilizados na execução fiscal no quadro demonstrado a seguir: 

 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E 

EMBARGOS À EXECUÇÃO 

 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EMBARGOS À EXECEUÇÃO 

MAIOR CELERIDADE PROCESSUAL MAIOR MOROSIDADE PROCESSUAL 

MERA PETIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO MAIOR FORMALIDADE SEGUINDO OS 

REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 

319 DO CPC/2015 

DISPENSA A APRESENTAÇÃO DOS 

BENS AO JUIZO PARA INTERPOSIÇÃO 

GARANTIA DO JUIZO PARA 

POSSIBILIDADE DE PROPOR A AÇÃO 

DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PARA 

APRESENTAR PROVAS 

INCIDENTE PROCESSUAL NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO 

 

 Desta forma, depreende-se que o Instituto Exceção de Pré-executividade, 

embora, originalmente partiu da premissa de entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais, sem previsão legal no ordenamento jurídico, nasceu de uma 

necessidade do executado diante de uma carência encontrada no ordenamento 
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jurídico sem respaldo ao necessitado em questão, tendo em vista nos casos ora 

mencionados no decorrer do estudo, em que o executado não havia possibilidade 

para defesa, infringindo por consequência, os Princípios do Contraditório e Ampla 

Defesa, previsto no artigo 5º, LV da Constituição Federal do Brasil de 1988, que deve 

assegurar a todos os brasileiros e residentes do país, o direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, como disposto no referido artigo. 

 Diante do estudo exposto, entende-se então, como se fez o instituto 

necessário, uma vez que a Ação de Embargos à Execução não supri todas as 

necessidades apresentadas e não preenche todas as lacunas, tendo em vista a 

exceção apresentar maior celeridade processual e apreciação de tantos benefícios, 

tratando-se de uma simples petição e que se fez de extrema e relevante importância. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Preliminarmente o instituto exceção de pré-executividade surgiu como uma 

criação doutrinária, solicitada pela empresa Siderúrgica Mannesmann, ao 

conceituoso doutrinador Pontes de Miranda, a fim de proteger a empresa da 

constrição exigida para que houvesse a oportunidade de defesa através do recurso 

de Embargos a Execução, visto como única opção para apresentar a defesa à época. 

Uma vez que o processo ao qual a empresa sofria baseava-se em indevidos 

fundamentos. Portanto sofrer tal constrição neste caso, para que houvesse a defesa 

não seria o procedimento adequado. 

 Através do instituto ora estudado, poderá o executado se opor sem que haja 

a necessidade de constringir seus bens à penhora, nos casos em que o juiz deveria 

ter reconhecido de oficio, ou então quando se tratar de prescrição, decadência ou 

pagamento do título, desde que não haja necessidade de dilação probatória. O 

Instituto visa preservar os Princípios inerentes a Constituição Federal de 1988, em 

atenção ao Princípio da Celeridade Processual, diante da morosidade que vive o 

ordenamento jurídico brasileiro atual, devido à demanda exorbitante de execuções, 

visto que após o reconhecimento da exceção alegada, o processo será extinto, bem 

como, a preservação do Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, tendo em vista 

que a ampla defesa objetiva assegurar o executado para que haja a oportunidade 

da efetiva defesa, proporcionando desta forma maior eficácia e celeridade ao 

executado e ao judiciário e por consequência maior economia processual.  

Embora a exceção de pré-executividade venha a ser de grande importância e 

reconhecimento pela doutrina e jurisprudência, desde 1960 após seu surgimento 

apresentado por Pontes de Miranda, passou a ter amparo legal recentemente no 

ordenamento jurídico, através do artigo 803 do Código de Processo Civil de 2015, 

que possibilita ao executado apresentar a defesa sem necessariamente apresentar 

os bens à penhora, devido ao amparo relevante e necessário adquirido ao 

executado. Não há reconhecimento expressamente legal da Exceção na Lei de 

Execuções Fiscais, Lei n° 6.830 de 1980, entretanto, em seu artigo 1°, assegura que 

a lei de execuções fiscais é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, 

dessa forma, o instituto, tem total acolhimento na execução fiscal como meio de 

defesa. Nesse sentido, observa-se que a exceção de pré-executividade contribui 
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com o Ordenamento Jurídico para que o curso do processo seja mais célere e eficaz 

diante da necessidade alegada na execução fiscal. 
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