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PREFÁCIO 

Com muita satisfação recebi o convite para prefaciar esta obra, Novo CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL COMENTADO NA PRÁTICA DA FAZENDA NACIONAL, elaborada por pro
curadores deste órgão público. 

O convite me fez voltar ao ano de 1974, não sendo demais aqui registrar, passados 
43 anos, um pouco da história dos profissionais que defendem a Fazenda Nacional, por 
mim vivenciada como Procuradora da República, depois como Juíza e Desembarga
dora Federal e, a partir de 1999, como Ministra do Superior Tribunal de Justiça, onde, 
por 14 anos, atuei como julgadora na Seção de Direito Público. 

A época, 1974, o cargo de Procurador da República reunia duas funções distintas: 
Membro do Ministério Público e Advogado da União, concentrando dessa forma toda 
a defesa da sociedade e também da União, nela incluída a Fazenda Nacional. Era um 
desafio e tanto exercer a defesa de um cliente gigantesco: os três Poderes, todos os mi
nistérios com seus diversos órgãos e secretarias independentes e o complexo Ministério 
da Fazenda, o mais trabalhoso em razão dos litígios oriundos das relações tributárias. 

Cada ministério possuía um corpo de Consultores Jurídicos e estes se incumbiam 
de fornecer aos Procuradores da República, como advogados da União, os subsídios 
fáticos e jurídicos para a elaboração das peças processuais. Afinal, eram os únicos a 
representar a União em juízo. 

Sem precisar contar, pode-se imaginar a dificuldade no exercício dessa advocacia, 
afora as rivalidades nascidas entre procuradores e consultores em razão do comparti
lhamento das responsabilidades na defesa dos órgãos estatais. 

A primeira alteração contra esse estado de coisas veio da Fazenda Nacional, quando 
os seus procuradores passaram a ser responsáveis pela representação judicial da União 
nos processos de execução da dívida ativa de caráter tributário e nas causas de natureza 
fiscal. 

Assim, a própria Constituição, nos Atos das Disposições Constitucionais Transitó
rias, trouxe a ressalva quanto à continuidade da representação judicial da União, nas 
causas tributárias e fiscais, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, até o advento da 
Lei Complementar 73/1993, quando foi estruturada a Advocacia-Geral da União. 



Novo Código de Processo Civil comentado 

na prática da Fazenda Nacional 

Graças a essas providências, não houve, nos processos específicos de interesse da Fa
zenda Nacional, o tumulto ocorrido nas demais ações do interesse da União, período 
em que era até covardia contra ela advogar. 

Por força dessa trajetória institucional por mim vivenciada, sinto-me legitimada a, 
como testemunha histórica, fazer a apresentação do Código de Processo Civil anotado 
e comentado por Procuradores da Fazenda Nacional. 

No momento em que a classe jurídica se prepara para bem aplicar o Novo Código 
de Processo Civil, são inúmeras as obras com comentários, histórico, regras práticas e 
críticas ao novel diploma, algumas inclusive de excelente qualidade. Entretanto, nada 
pode ser mais eficaz do que termos comentários de quem, diuturnamente, em centenas 
e até milhares de ações, aplica as regras do CPC e sabe as consequências de um deslize 
procedimental para um cliente exigente e rigoroso: a Fazenda Nacional. 

O empenho dos procuradores é digno de aplauso, contribuindo para o aperfeiço
amento interno da instituição, ao tempo em que se fazem respeitar, mais ainda, pelo 
conhecimento que passam como preparados advogados. Recheados da experiência de 
quem faz processo e está em dia com a jurisprudência, puderam os colaboradores des
ta obra ir além de reportarem-se às novas regras: explicam, didaticamente o porquê 
das alterações, mostrando ao leitor as razões pelas quais foi feita a mudança da regra 
procedimental e assim tiram as dúvidas, que são muitas, diante de uma interpretação 
autêntica. 

Com esta obra, entregam os Procuradores da Fazenda Nacional aos profissionais 
do direito e à comunidade acadêmica um belíssimo trabalho de pesquisa doutrinária 
e jurisprudencial, demonstrando a maturidade intelectiva e funcional daquele órgão 
que, depois de tantas mutações, com a Constituição Federal de 1988, passou a melhor 
servir à sociedade brasileira. 

Brasília, março de 2017. 
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