
 
 

 

INTIMAÇÃO PESSOAL REPRESENTANTE FAZENDA PÚBLICA: 
 

 

Em regra não pode ser por AR. 
 

1500336592 JLEF.25 JCPC.267 JCPC.267.III – PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – 

EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DA AUTARQUIA FEDERAL – 

ABRANGÊNCIA DO ART 25 DA LEI Nº 6.830/80 – SÚMULA Nº 240 DO EXTINTO TFR – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO (ART. 267, III, 

CPC) – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQÜENTE – I- Nos 

termos do artigo 25 da LEF, a intimação do representante da Fazenda Pública há de ser pessoal, 

não atingindo este desiderato a intimação feita por carta registrada ou com aviso de 

recebimento. Precedentes do STJ (Súm. 240 do extinto TFR). II- A extinção do feito por 

contumácia da parte não pode ser cominada se a exeqüente não foi pessoalmente intimada para 

promover as diligências e atos que lhe competem. III- Inaplicável a extinção do feito nos termos do 

inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil, porquanto a execução fiscal segue o 

procedimento especial da Lei nº 6.830/80. IV- Apelação provida. (TRF 3ª R. – AC 

2008.03.99.000497-9 – (1268908) – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Alda Basto – DJe 29.04.2009 – p. 1081)  

 

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE JUDICIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE – ARTIGO 25, DA LEI Nº 6.830/80 – I- O recurso 

cabível no presente caso é de agravo interno, visto tratar-se de nítido inconformismo da parte - E 

não saneamento da decisão. Em face disto, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, os 

embargos de declaração devem ser conhecidos como agravo interno. II- O artigo 25, da Lei nº 

6.830/80, determina que, "na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da 

Fazenda Pública será feita pessoalmente". Assim, verificando-se que a união realmente não foi 

intimada da sentença proferida na presente execução fiscal e tratando-se de questão que pode ser 

decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conhece-se do recurso. III- Agravo interno 

provido. (TRF 2ª R. – AGInt-AC 1984.51.01.603746-9 – (379877) – 5ª T.Esp. – Rel. Juiz Fed. 

Antônio Cruz Netto – DJU 21.12.2007 – p. 184) 

 

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 6.830/80, ART. 25 – 1 - A jurisprudência 

desta eg. Corte é pacífica no sentido de que na execução fiscal qualquer intimação ao representante 

da Fazenda Pública será feita pessoalmente, não sendo válida, portanto, a efetuada por exclusiva 

publicação no órgão oficial ou por carta ainda que registrada com aviso de recebimento. 2 - Recurso 

Especial conhecido e provido. (STJ – RESP 200400244834 – (641705 RS) – 2ª T. – Rel. Min. 

Francisco Peçanha Martins – DJU 07.11.2005 – p. 00206) JLEF.25 

 

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – 

PRAZO RECURSAL – LEI 6.830/80 (ART. 25) – Na execução fiscal, deve ser pessoal a intimação 

do representante da Fazenda Pública (art. 25, Lei 6.830/80). A intimação feita contra as expressas 



 
disposições da Lei de Regência não pode ser considerada para a contagem do prazo recursal. 

Recurso conhecido e provido. (STJ – RESP 200401241075 – (666507 SP) – 2ª T. – Rel. Min. 

Francisco Peçanha Martins – DJU 24.10.2005 – p. 00263) JLEF.25  

 

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – ICMS – FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – IRREGULARIDADE SANADA EM GRAU DE RECURSO – NULIDADE 

INEXISTENTE – RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA – TEMPESTIVIDADE 

– PRAZO CONTADO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL – MÉRITO – CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – 

INEXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – 

DECISÃO ACERTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMPLICIDADE DA CAUSA – 

RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE PARA 

REDUZIR A VERBA HONORÁRIA – 1. A falta de intervenção do Ministério Público na execução 

fiscal não é causa de nulidade, especialmente porque a participação ministerial em grau de recurso 

supre a falha. 2. É nula a execução fiscal ajuizada quando o crédito já se encontrava parcelado, pois 

falta ao título a necessária exigibilidade. 3. Tratando-se de causa de pouca complexidade, sem 

necessidade de audiência, e tendo como sucumbente um ente público, os honorários devem ser 

fixados de acordo com o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em quantia 

moderada. (TJPR – ApCiv 0162050-8 – (24889) – Cidade Gaúcha – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Troiano 

Netto – DJPR 06.12.2004) 

 

 

Aplicação no rito dos Embargos à Execução: 

 
 

 PROCESSUAL CIVIL – FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

ESPECIAL – CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

MUNICIPAL – SÚMULA 240/TFR – RECURSO ESPECIAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA 

SENTENÇA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO – 1. Os embargos de declaração 

podem ser recebidos como agravo regimental tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal 

e da instrumentalidade do processo (EDCL no RESP 715445/al, 1ª t., Min. José delgado, DJ de 

13.06.2005; EDCL no RESP 724154/CE, 2ª t., Min. Castro meira, DJ de 20.06.2005). 2. Aplica-se 

o comando do art. 25 da Lei 6.830/80 e o entendimento da Súmula 240/TFR também nos 

embargos à execução, sendo necessária a intimação pessoal do representante da Fazenda 

Pública. Precedentes: RESP 32.132/RJ (primeira turma, Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 

26.04.1993); RESP 160.892/RS (segunda turma, Min. Adhemar Maciel, DJ de 25.05.1998); RESP 

547.657/MG (segunda turma, Min. Castro meira, DJ de 27.09.2004) e RESP 392.840/SC (primeira 

turma, Min. Luiz fux, DJ de 27.05.2002). 3. É manifestamente incabível Recurso Especial 

interposto diretamente em face de decisão proferida por juiz singular. 4. Agravo regimental provido 

para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao agravo de instrumento. (STJ – 

EDAG 200501141590 – (692519 SP) – 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – DJU 03.10.2005 – 

p. 00138) JLEF.25  

 

 

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 



 
PÚBLICA – INTELIGÊNCIA ARTIGO 25, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80 – 

ARQUIVAMENTO DA AÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – 

ARTIGO 267, INCISOS II E III E PARÁGRAFO 1º DO CPC – 1 - A partir da vigência da Lei de 

execução fiscal - Lei nº 6.830/80, nos termos do seu artigo 25 e parágrafo único, a intimação, de 

qualquer natureza, do representante judicial da Fazenda Pública deverá ser pessoal ou, quando o 

caso, mediante vista dos autos, o que também não se verifica na hipótese em apreço. Em 

observância à norma em questão, não basta a publicação das decisões judiciais na imprensa oficial 

com o nome dos procuradores da Fazenda Pública, sendo, portanto, indispensável a intimação 

pessoal contendo exatamente o objeto da intimação e o teor das decisões intimadas. 2 - No caso em 

exame, por duas oportunidades, em 12/09/1988 e em 10/03/1989, o MM. Juízo a quo determinou o 

arquivamento do feito sem, no entanto, ter determinado a intimação pessoal da exeqüente nos 

termos do dispositivo supra mencionado. Percebe-se, pois, o error in procedendo em que incorreu o 

juízo a quo ao determinar o arquivamento do feito e julgar a lide sem, ademais, providenciar a 

intimação pessoal da parte exeqüente. 3 - Assim, forçoso que se anule a r. Decisão recorrida, para 

que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento no intuito de assegurar a parte exeqüente de 

ser intimada pessoalmente dos atos processuais, tendo em vista que não aplicada devidamente as 

disposições da legislação regente. 4 - Conquanto a presente demanda tenha sido extinta com 

fundamento de quitação da obrigação exigida, outrossim, com julgamento de mérito, a sentença 

recorrida não desconsiderou as inúmeras ocasiões em que o processo ficou suspenso por reiteradas 

solicitações da parte exeqüente. Assim, conforme aduzido pela recorrente, em se tratando das 

hipóteses dos incisos II e III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, é imperiosa a aplicação do 

§ 1º do artigo em comento. Outrossim, ainda que se considere a possibilidade de extinção do feito 

pelas hipóteses dos incisos acima referidos, de outra forma não deveria ter atuado o insigne juízo a 

quo senão promover a intimação pessoal da exeqüente, o que também não se verifica. 5 - Recurso 

de apelação a que se dá provimento. (TRF 3ª R. – AC 89.03.031094-2 – (11403) – 5ª T. – Rel. Juiz 

Fed. Conv. Higino Cinacchi – DJU 06.12.2005 – p. 338) 

 

 

 PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 6.830/80 (ART. 25) – NECESSIDADE – 

1. A intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é de rigor, no feitos em que figura como 

interessada, autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, a teor do que dispõe o art. 38 

da Lei Complementar 73/93 e art. 6º da Lei 9.028/75. 2. O representante judicial da Fazenda 

Pública deve ser intimado pessoalmente na execução fiscal e, também, nos embargos contra ela 

opostos. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial provido. (STJ – RESP 507456 – GO – Rel. Min. 

Luiz Fux – DJU 25.08.2003 – p. 00267)JLEF.25  

 

 

Intimação por AR quando procuradoria não funciona na comarca. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EXECUÇÃO FISCAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – 

INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO POR CARTA REGISTRADA EQUIVALENTE À 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMARCA SEM PROCURADORIA DA 

FAZENDA – ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80 E ART. 20 DA LEI Nº LEI Nº 11.033/2004 – 

INTERPRETAÇÃO CONFLITANTE COM ENTENDIMENTO DO STJ – OMISSÃO – 

INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 



 
IMPROVIDO –  Mediante análise da decisão constante dos autos, conclui-se pela inexistência de 

qualquer omissão na mesma, uma vez que o relator apreciou toda a matéria trazida à discussão, 

inclusive pronunciando-se expressamente sobre a aplicação do art. 25 da Lei nº 6.830/80, como 

também sobre jurisprudência consolidada do STJ, conforme se demonstra da leitura do inteiro teor 

da decisão embargada, concluindo, ao final, que não se verificou a ausência de intimação pessoal da 

Fazenda Nacional, tendo em vista que nos casos em que sua Procuradoria não funcione na 

Comarca, a intimação por carta registrada equivale à intimação pessoal.  (TRF 5ª R. – AGTR 

2008.05.99.002143-0 – (90178/SE) – 1ª T. – Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira – DJe 

09.04.2009 – p. 225) 

 

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – 

PROCURADORIA DO ESTADO – INTIMAÇÃO PESSOAL – OBRIGATORIEDADE – ART. 25 

DA LEF – INTIMAÇÃO FORA DA SEDE DO JUÍZO – CARTA REGISTRADA COM AR – 

POSSIBILIDADE – 1. É pacífico o entendimento deste tribunal superior no sentido de ser 

indispensável intimar-se pessoalmente o representante da Fazenda Pública nos autos da execução 

fiscal, consoante a dicção do art. 25 da Lei 6.830/80. Precedentes. 2. No caso dos autos, como se 

trata de intimação a ser realizada fora da sede da Comarca do juízo e, inexistindo legislação 

específica a respeito da matéria, aplica-se à espécie, e por analogia, o art. 237, III, do Código de 

Processo Civil, que prevê a cientificação mediante carta registrada. 3. Recurso Especial provido. 

(STJ – RESP 200501242672 – (770087 RO) – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – DJU 03.10.2005 – 

p. 00236) 

 

 


