
Estudos Visando Alterações na Lei de Execução Fiscal - LEF

Gestor do Projeto: Juiz Federal Anderson Furlan
Gerente do Projeto: Mario Procopiuck

Escopo: O projeto foi inicialmente concebido como "Estudos para Alteração da LEF", porém é preciso
avançar para que sejam apresentadas propostas que independam de alterações legislativas para que a
Execução Fiscal possa tramitar de maneira razoável e mediante a adoção de soluções tecnológicas
viáveis e ações decorrentes de boas-práticas utilizadas pelos juízes na primeira instância. Sendo assim, é
possível elencar como escopo do projeto: (1) customização do processo eletrônico para atender a
execução fiscal (que são 41,5% de todas as ações em andamento); (2) implantação de um portal
nacional de vendas judiciais, em que cada unidade judiciária possa incluir e retirar bens dos leilões; (3)
proposta de criação ou especialização de varas para processamento e julgamento das execuções fiscais
contra grandes devedores; (4) análise e sistematização das medidas de boas-práticas conhecidas que
possam ser concretizadas em macroescala, como política judiciária.
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Estágio de desenvolvimento: 40%, conforme cronograma que segue.

Quais órgãos estão envolvidos no desenvolvimento do projeto? 4ª Região
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Principais dificuldades:
1) Falta de equipe técnica da área de informática para: (a) desenvolver bases de dados

para automação de consultas; (b) redefinir as telas da execução no âmbito do processo
eletrônico; (c) avaliar as alternativas de portais de vendas;

1) Apoio institucional para avançar nas negociações para priorizar o desenvolvimento ou
repasse de tecnologia pelo SERPRO relativo ao portal de Compras.
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O projeto tem característica: Nacional

Qual a previsão  real de encerramento do projeto? 2020

Qual/quais meta esse projeto está impactando? Meta 5 - Impulsionar processos à execução.
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Quantas pessoas são necessárias em cada região para executar o projeto?  (1 a 3; 3 a 7; 7 a 10; 

Mais de 10; Não definido).

Qual o recurso estimado por região para o projeto (anual)? (Até 10.000,00 ; Entre 11.0000,00 e 

30.000,00 ; Entre 31.0000,00 e 50.000,00 ; Acima de 50.000,00 ; Não definido).

Qual o total de recursos financeiros gastos no projeto?
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Encaminhamento do projeto:
(1) Eliminar do escopo o subprojeto (3) proposta de criação ou especialização de varas para

processamento e julgamento das execuções fiscais contra grandes devedores;
(2) Manter o escopo do projeto a (1)customização do processo eletrônico para atender a

execução fiscal (que são 41,5% de todas as ações em andamento); (2) implantação de um
portal nacional de vendas judiciais, em que cada unidade judiciária possa incluir e retirar
bens dos leilões; (4) análise e sistematização das medidas de boas-práticas conhecidas que
possam ser concretizadas em macroescala, como política judiciária.

(3) O projeto continua tendo abrangência nacional, com o mesmo gestor e gerente, com
previsão de conclusão para 2020, com aporte de equipe de técnicos de informática para
viabilizar o desenvolvimento, transferência e adaptação de tecnologias.
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(1)Customização do processo eletrônico para 
atender a execução fiscal (42% dos casos 

pendentes)



São várias as ideais, mas todas plenamente realizáveis no curto/médio prazo e com impactos de grande monta na tramitação processual. Exemplo no site:
http://rbbjfpr.github.io/eproc_tramitacao_inteligente/execucao_fiscal/index.html. Dentre essas ideais, elencamos:

1. Nova tela de "Assistente de Análise de inicial", auxiliando e automatizando a criação do ato de secretaria ou minuta de decisão para o impulso processual
inicial;

2. Tela de "Cumprimento de Mandado" em formulário, possibilitando um aproveitamento mais rápido, eficiente e reiterado das informações apresentadas
pelo Oficial de Justiça nos autos;

3. Tela de "Resumo" ou "Raio X" do processo, contendo uma espécie de resumo inteligente da tramitação, auxiliando em diversas etapas da tramitação,
inclusive na etapa de preparação do leilão;

4. Algoritmo para Atualização automática do valor da dívida, evitando intimações da parte exequente para tal mister;

5. Tela de "Gerenciador de Bens" (integrada ao Resumo - Raio X), relacionando todos os bens mencionados no processo, possibilitando rápido
aproveitamento dos dados em várias etapas processuais (deferimento de constrições, expedição de mandados, ofícios, editais, cartas de arrematação,
etc).

6. Algoritmo para "Controle automático de suspensão processual", atribuindo ao e-Proc a tarefa de gerenciar os processos suspensos (seja suspensão
devido a parcelamento, ao art. 40, à decisão judicial e ao sobrestamento), reativando-os no momento adequado e praticando eventos pré-agendados,
tais como intimação do exequente para manifestação, dentre outros.

7. Possibilidade de salvar qualquer movimentação processual como “movimentações favoritas”, salvando todos os parâmetros informados pelo usuário,
permitindo a repetição da determinada movimentação com apenas 1 clique;

http://rbbjfpr.github.io/eproc_tramitacao_inteligente/execucao_fiscal/index.html


8. Melhorias no "controle de prazo", com a necessária extensão do sistema já existente no e-Proc V2 para uma série de situações existentes dentro da Vara
que ainda hoje demandam controle e contagem manual, tais como cartas, mandados, ofícios e editais, muitas vezes ocupando até mesmo mais de um
servidor dedicados exclusivamente a tais tarefas;

9. Atribuição de "localizador automático" para as precatórias eletrônicas devolvidas, eliminando a necessidade de se operar um outro sistema (Siscon)
simplesmente para se notificar o Juízo deprecante, trabalho que hoje é realizado manualmente e às vezes ocupa dias inteiros de trabalho dos servidores
responsáveis;

10. Implantação de um "Editor de minuta inteligente", com acesso rápido a parágrafos modelo mediante 1-clique e pesquisa de fácil utilização, bem como
inserção de tags que passam a ser disponíveis a partir do Resumo - Raio X do processo (inclusão de bens, endereços e qualificação dos executados, etc);

11. Implantação de comando para "Geração imediata de GRU" atinente às custas judiciais, podendo ser facilmente operado por qualquer interessado, tais
como a própria parte, o exequente (no momento de conceder o parcelamento) ou servidor da Secretaria;

12. Nova "Tela para juntada de extratos do BACEN", permitindo o lançamento em bloco de dezenas ou centenas de PDFs diversos em múltiplos processos
simultaneamente, através da técnica de correspondência entre o nome do arquivo PDF a ser juntado e o número dos autos;

13. Melhorias de usabilidade e integração do SMWeb com as outras telas propostas (cumprimento de mandado em formulário, gerenciador de bens,
endereços das partes, etc);

14. Criação de "Tela para Resposta do Procurador da Fazenda", a qual se adapta ao contexto da intimação lançada, a qual permitirá uma assimilação
mais inteligente das informações pelo e-Proc e viabilizará, inclusive, o agendamento das próximas movimentações do processo de acordo com cada
resposta;
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(2) Implantação de um portal nacional de 
vendas judiciais



O PORTAL COMPRAS NET

• O Portal ComprasNet e o sistema de pregão eletrônico, foram desenvolvidos pelo Serviço Federal de Processamento

de Dados (SERPRO) em conjunto com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão. A “solução surgiu após uma grande mobilização do Serpro [...que,] no prazo

recorde de 40 dias, apresentou o primeiro protótipo do Pregão Eletrônico no ambiente do ComprasNet” (SERPRO 2001,

p.17).

• Com uma década em funcionamento, o pregão eletrônico formou mercado próprio de compras públicas, respondendo

por “46% das compras governamentais, com um gasto de R$ 33,6 bilhões, sendo empregado em 34,7 mil processos”

(BRASIL 2013a, p.2).



WWW.VENDASNET.GOV.BR

Descrição simplificada:

•Portal eletrônico governamental

•Modelo de plataforma, utilizando-se as experiências do site www.comprasnet.gov.br, dos leilões da RFB e de
leilões eletrônicos feitos isoladamente por órgãos do Judiciário.

•Cada unidade judiciária e administrativa, que detenham ativos federais, pode incluir seus bens (penhorados,
apreendidos e inservíveis) para venda em leilão e, mais importante, venda direta.

•Possibilidade de ser ampliado para que as unidades judiciárias e administrativas realizem cessões/doações de
bens para outros órgãos ou entidades.

•Possibilidade de servir como ferramenta para consultar nomes de executados (protesto informal) e mesmo
inventariar ativos vendáveis da União e autarquias.

http://www.comprasnet.gov.br/


WWW.VENDASNET.GOV.BR

Utilização potencial para venda dos seguintes bens (no mínimo):

(i) bens apreendidos administrativamente pela Receita Federal, Ibama, Polícia Federal, órgãos estaduais e
municipais;

(ii) bens constantes do ativo da União, Estados e Municípios sem serventia e aptos para serem doados ou
vendidos, especialmente veículos, mobiliário, computadores, impressoras, monitores;

(iii) bens penhorados em execuções fiscais de dívida ativa da União pela Justiça da União (Justiça Federal e
Justiça do Trabalho) e pela Justiça Estadual em todas unidades da Federação (no caso da competência
delegada);

(iv) bens sequestrados e apreendidos no âmbito dos processos penais, especialmente pela Polícia Federal.



FINANCIAMENTO PÚBLICO DA ARREMATAÇÃO
As vantagens são:

(a) para a instituição financeira, a ampliação da concessão de financiamentos e do recebimento de juros,
mediante uma garantia imobiliária apta a satisfazer as suas exigências administrativas e comerciais;

(b) para o exequente, a disponibilização de um meio eficaz para o recebimento de seus créditos, em
especial a Fazenda Pública, a qual não precisaria se valer da faculdade do art. 98 da Lei nº 8.212/91
(parcelamento mediante garantia hipotecária);

(c) para o executado, a oferta maior de crédito poderá gerar a majoração do valor da arrematação e,
consequentemente, uma maior amortização da dívida;

(d) para o Poder Judiciário, a realização de modo mais célere da venda judicial de bens, com a redução do
tempo de tramitação das execuções e o incremento da efetividade destas, e, principalmente

(e) para a população, a aquisição de imóveis por valores geralmente abaixo dos preços de mercado e por
prazo mais longos do que aqueles previstos na lei processual.



QUESTÕES PENDENTES
• Gestão da plataforma
a) pode ser apenas um portal, mantido pela Administração Direta ou Indireta, com possibilidade de 
utilização por órgãos públicos em geral;
b) poderia haver vinculação à EMGEA.

• Guarda, depósito e entrega dos bens:
Atualmente, tem-se 3 situações: 
a) com a própria unidade ou administrativa (bens apreendidos) 
b) com leiloeiros (tabela de custas)
c) com os executados (apenas se autorizado pelo exequente).

Situação do leiloeiro:
a) atualmente: guarda e conserva o bem, recebendo 5% do valor de venda a título de comissão. Pode ser 
qualquer pessoa indicada pela parte exequente.
b) com vendasnet.gov.br: poderá ser responsável pela guarda, conservação e inclusão do bem no site 
público.



EXECUÇÕES FISCAIS

• 3,8 milhões de processos de execuções fiscais tramitam na Justiça Federal em 2015.

• R$ 1,35 trilhão em créditos que a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional tenta recuperar na Justiça

Fonte: Justiça em Números 2016, p. 238 Fonte: Justiça em Números 2016, 238



EXECUÇÕES FISCAIS
• A finalidade da execução fiscal é a satisfação do credor.

• CPC: Art. 904 A satisfação do crédito exequendo far-se-á:

• I – pela entrega do dinheiro;

• II – pela adjudicação dos bens penhorados

Art. 880 Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por
intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

Art. 881 A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa
particular.

§ 1º O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público.

§ 2º Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão
alienados em leilão público.



A REALIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL
• SEGUNDO DADOS DO CNJ: Aproximadamente 60% dos processos de execução fiscal vencem a etapa de citação. 

Destes (com citação), 25% conduzem à penhora, mas somente 16% das penhoras resulta em leilão. (“A 
execução fiscal no Brasil e o impacto no Judiciário (www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/cnj-pesquisa - pp. 11-12 )”

• Em 15% dos casos há penhora de bens, e somente 33% dessas penhoras resulta da apresentação voluntária de 
bens pelo devedor. 

• Apenas 2,6% das ações de execução fiscal resultam em algum leilão judicial, com ou sem êxito. 

• Do total de processos, o leilão gera recursos suficientes para satisfazer o débito em apenas 0,2% dos casos. 

• O grau de sucesso das ações de execução fiscal é relativamente alto, uma vez que em 33,9% dos casos a baixa 
ocorre em virtude do pagamento integral da dívida, índice que sobe para 45% nos casos em que houve citação 
pessoal. 

http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/cnj-pesquisa


A realidade da execução fiscal
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PERFIL DA ARRECADAÇÃO



TEMPO MÉDIO PARA LEILOAR

• Um leilão em processo de execução fiscal demanda 743 dias de um tempo médio total de
tramitação do processo de 2.989 dias.

• “Aproximadamente um quarto do tempo médio do processo de execução fiscal está destinado à
etapa de leilão. O tempo destinado ao leilão perde apenas para o despendido com a citação, que
dura, em média, 1.315 dias.” (BONAT 2013, p.68).



Arrecadação Administrativa: RFB

9ª Região 2013

• 3990 veículos apreendidos

• 25 leilões e 1340 veículos leiloados

9ª Região 2012

• 5100 veículos apreendidos

• 38 leilões e 931 veículos leiloados



EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA ESTADUAL

• DETRAN/PR: 30.000 veículos apreendidos (2013)

• Foram realizados 15 leilões em 2012, com 10.617 veículos leiloados (não significa vendidos)

• Foram realizados 12 leilões em 2013, com 21.759 veículos leiloados



BENS APREENDIDOS JUDICIALMENTE

• CNJ: “Os bens apreendidos por força de decisão judicial já somam R$ 2,2 bilhões no país, de acordo com o

Sistema Nacional de Bens Apreendidos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os veículos automotores

apreendidos equivalem a R$ 1,4 bilhões; já os bens imóveis somam de R$ 422 milhões, e os ativos financeiros

e cheques totalizam R$ 95,7 milhões. Estão apreendidos também aeronaves, armas, computadores,

embarcações, pedras, metais preciosos, explosivos, entre outros. ”



UM EXEMPLO ESCLARECEDOR

• Apenas na Vara Federal Criminal de Campo Grande (especializada em Lavagem de Dinheiro), foram
sequestrados desde 2005 os seguintes bens:

• 1) IMÓVEIS RURAIS - 151

• 2) IMÓVEIS URBANOS - 258

• 3) VEÍCULOS - 890

• 4) AERONAVES - 25

• 5) BOVINOS - 17.994

• 6) EQUINOS - 19
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(3) Análise e sistematização das medidas de 
boas-práticas conhecidas que possam ser 

concretizadas em macroescala, como política 
judiciária






