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RESUMO DAS INCONSTITUCIONALIDADES PL 6204/2019 (SENADO) 

 
Ementa: Constitucional. Projeto de Lei n° 6.204/2019. Desjudicialização da 

execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Princípios da 

inafastabilidade jurisdicional, juiz natural. Competências constitucionais do Poder 

Judiciário. Eficiência da prestação jurisdicional. Inconstitucionalidades materiais.                   

 

O PL 6204/2019, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, tem como 

justificativa o abarrotamento de demandas judiciais e o custo destas para o Estado, além 

de uma suposta ineficácia da atuação judicial na concretização da satisfação de créditos. 

Caso aprovado, pretende que a lei entre em vigor após decorrido um ano de sua 

aprovação1 

 

1. ANÁLISE 

 

Leciona Araken de Assis2 que a atividade executiva é tipicamente 

jurisdicional, visto que “desenvolve-se perante terceiro imparcial, cuja concreta 

imparcialidade é objeto de controle (art. 917, § 7.º, e art. 525, § 2.º, c/c art. 146 do 

NCPC), compõe lide e os provimentos do órgão judiciário assumem a qualidade de 

palavra final no assunto.” 

 

1.1 Inafastabilidade da jurisdição 

 

Como bem apontado pela Associação dos Magistrados do Brasil, em 

Nota Técnica encaminhada ao Senado Federal em desfavor ao PL n° 6.2014/2019, 

princípios como o do juiz natural, da indeclinabilidade e da indelegabilidade, 

relacionados à pessoa do magistrado, bem como a inafastabilidade jurisdicional, 

inerente ao Poder Judiciário, estariam sendo, de certa forma, violados nas disposições 

do Projeto de Lei em questão.  

 

O intento do PL 6204 é evoluir para que as partes ajam necessariamente 

pela via extrajudicial (desde já torna irrelevante a opinião do devedor) e, somente em 

caso de conflito, apele ao Poder Judiciário. Isso afronta a vedação contida no artigo 5º, 

XXXV, da Constituição da República: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

 

1.2 Reserva de jurisdição e atos expropriatórios 

 

A reserva de jurisdição é bem conceituada pelo Supremo Tribunal 

Federal, em seu Informativo n° 1883. A Associação dos Magistrados do Brasil invoca o 

 
1 Projeto de Lei: Art. 34 Esta Lei entra em vigor após decorridos 1 (um) ano de sua publicação oficial 
2 Assis, Araken de. Manual da Execução. 20ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
3 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo188.htm 
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princípio da reserva jurisdicional para sustentar que os atos expropriatórios a que o 

Projeto de Lei submete à competência dos agentes de execução são constitucionalmente 

reservados aos juízes. 
 

O Projeto de Lei concede ao agente de execução mais autonomia que a 

do juiz natural do processo executivo, vez que não há a previsão da indicação da parte 

exequente dos bens do executado a serem penhorados, como no Código de Processo 

Civil4.  
 

Ou seja, de ofício, o agente de execuções requererá ao juízo competente 

as medidas coercitivas, assumindo uma figura de parte no procedimento. Percebem-se 

lacunas no Projeto de Lei quanto à ação do exequente, que, no Código de Processo 

Civil, possui postura muito mais ativa, devendo ter iniciativa para que os atos 

executórios se realizem, o que respeita a figura do terceiro imparcial ocupada pelo 

magistrado.  

 

A imparcialidade atribuída ao magistrado está presente na Constituição 

Federal quando elenca os seus deveres no artigo 95, parágrafo único. Além disso, há os 

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que preveem o direito de toda 

pessoal a um julgamento imparcial, a exemplo do artigo 10 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Como não há nitidez sobre a aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil ao Projeto de Lei, é possível afirmar que essa autonomia conferida ao 

agente de execuções pode ser questionada sob o viés da impessoalidade necessária ao 

terceiro competente à resolução do conflito.  

 

1.3 Recorribilidade 

 

Outro ponto do PL 6204 remete à violação ao devido processo legal, 

compreendido pela ampla defesa e o contraditório (artigo 5º, LV, da Constituição da 

República), com os meios e recursos a eles inerentes.  

 

Com efeito, no PL 6204 o §2º do artigo 20 e §2º do artigo 21, afirmam 

irrecorríveis as decisões do juiz que julgarem “consulta” ou “suscitação” apresentadas 

pelo agente de execução sobre tema controvertido. 

 

1.4 Princípio da eficiência 

 

 
4 Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 
§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 
de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 
executado. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 
pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa 
e não trará prejuízo ao exequente. 



 

3 de 3 
 

 

O PL 6204 ignora os avanços nas ferramentas eletrônicas e de 

notificação dos atos processuais adotadas pelo Poder Judiciário e o Código de Processo 

Civil, cuja eficiência preenche todos os requisitos de celeridade processual, tornando 

inócua e burocrática e tentativa de terceirização dessas atribuições para o agente de 

execução, verdadeiro retrocesso. 

 

1.5. Outras questões controversas 

 

No PL o credor deverá arcar com o pagamento do protesto prévio para 

dar início à execução extrajudicial, o que implica no encarecimento do feito, já que o 

artigo 798 do CPC não exige essa providência5. 

 

Além disso, há a presença de uma grave contradição no texto do Projeto 

de Lei. Em seu artigo 3º, há a previsão de competência exclusiva ao tabelião de 

protestos o exercício da função de agente de execução. Mais à frente, em seu artigo 31, 

o Projeto pretende alterar a redação do art. 3º da Lei nº 9.492/1997, indicando a 

competência privativa do tabelião. Por outro lado, também no artigo 3º, § 3º, afirma-

se a possibilidade de delegação da competência para substitutos e escreventes. Ocorre 

que a Lei 9.784/99 (artigo 13, inciso III) afirma indelegável tal competência. 

 

Por fim, há invasão das atribuições dos Oficiais, embora não tenha 

ocorrido alteração do artigo 154 do Código de Processo Civil.: 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Diante das considerações lançadas, conclui-se que o Projeto de Lei n° 

6.204/2019 viola garantias fundamentais relacionadas ao acesso à justiça e sua 

inafastabilidade, além das prerrogativas dos atores judiciais (sobretudo dos servidores 

e magistrados), violando também o devido processo legal e o princípio da eficiência. 

Todos esses fatores podem ser interpretados como inconstitucionalidades materiais, vez 

que vão de encontro às previsões do artigo 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, além do 

caput do artigo 37, todos da Constituição da República. 

 

Rudi Cassel 

OAB/DF 22.256 
 

 
5 Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo 
extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de 
execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a 
prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, 
se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente; 
 


