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A Cobrança do Crédito Tributário no 
Canadá e no Brasil: Uma Análise Comparativa
Resumo 

O objetivo do trabalho é apresen-
tar o modelo de cobrança tributária 
no Canadá, traçando paralelos com 
a execução fiscal no Brasil. De início, 
é destacado o papel da Canada Re-
venue Agency, sendo abordadas as 
formas de arrecadação dos tributos, 
incluindo o parcelamento. A seguir, 
são descritas as modalidades de 
cobrança administrativa do crédito 
tributário, tais como a compensação 
forçada de débitos tributários (“tax 
set-off”), o arresto de valores e ativos 
financeiros (“garnishment”) e o re-
gistro da dívida na Federal Court of 
Canada. Ademais, são apresentadas 
a cobrança e a defesa judicial do 
crédito tributário no Canadá, o que 
inclui o instituto do “writ of execution” 
e o Tribunal Fiscal do Canadá (“Tax 
Court of Canada”). Paralelamente, é 
realizada uma análise comparativa 
do modelo de cobrança do crédito 
tributário no Canadá daquele exis-
tente no Brasil, sendo destacadas suas 
diferenças bem como suas compatibi-
lidades. Por fim, é condensada a es-
trutura básica do modelo de cobrança 
canadense, sendo feitas algumas 
sugestões de alteração legislativa no 
Brasil, de modo a reunir os benefícios 
de celeridade e eficácia do modelo 
canadense e compatibilizá-los ao 
sistema brasileiro. 

Palavras-chave: Direito Com-
parado. Canadá. Execução Fiscal. 
Cobrança do crédito tributário.

Introdução 
Como se sabe, não há um mo-

delo ideal de cobrança do crédito 
tributário. O tipo de organização 
do Estado (unitário ou federado), a 
forma de distribuição das compe-
tências para se exigir os tributos1 e 
até mesmo a atividade econômica 
preponderante no país2 podem 
fazer com que modelos distintos de 
arrecadação e cobrança de tributos 
sejam adotados pelas nações. Além 
disso, questões como a confiança 
do contribuinte na administração 
pública, a existência de publicidade 
e transparência na prática dos atos 
administrativos e o nível de organi-
zação e estrutura estatal também 
influenciam a espécie de cobrança 
tributária a ser criada e aplicada por 

cada país. Assim sendo, a adminis-
tração tributária não deve ser objeto 
de crítica isolada, mas, ao contrário, 
comparativa, respeitando-se seus 
limites e seu desenho institucional. 

Sob essa ótica, a crítica ao mode-
lo de cobrança do crédito tributário 
no Brasil não deve se limitar aos pro-
blemas de eficácia dos instrumentos 
administrativos e processuais para o 
pagamento dos tributos criados pelo 
legislador. A mera contraposição 
entre os objetivos planejados pelo 
Poder Executivo e Legislativo e as 
dificuldades fáticas na cobrança dos 
tributos pode, equivocadamente, 
reduzir a análise crítica efetuada 
por juristas, contabilistas e econo-
mistas a um processo fechado, em 
que muitas vezes tenta-se impor um 
modelo à realidade – e, pior, buscar 
soluções dentro do próprio modelo 
já utilizado.

Como alternativa à crítica isola-
da, que é restrita ao modelo preexis-
tente, há a análise sob o viés do Di-
reito Comparado, em que modelos, 
estruturas e instrumentos utilizados 
em outros países são analisados, 
a fim de que novas abordagens e 
soluções possam ser criadas e ins-
tituídas no Brasil. Frise-se que não 
se trata de mera cópia de modelos, 
estruturas e instrumentos oriundos 
de outros ordenamentos jurídicos, 
mas sim de críticas comparativas 
que viabilizam o surgimento de 
novas ideias capazes de melhorar 

1 Segundo George Anderson, “Los regímenes fiscales federales difieren mucho en el grado de autonomia de las unidades constitutivas para determinar los ingresos por 
recursos propios. La autonomía en los ingresos puede promover la responsabilidade política y la sensibilidade por preferencias locales, pero uma descentralización signifi-
cativa del sistema de impuestos tiene riesgos para la eficácia económica, la simplicidad administrativa y la equidad. Las transferencias del gobierno federal y el reparto de 
los impuestos federales son alternativas a los regímenes de ingresos descentralizados.” (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. Madrid: 
Marcial Pons. 2010, p. 42-43) 
2 Em algumas federações como a Nigéria, a Rússia e a Venezuela, o ingresso de valores oriundos de recursos naturais (em especial, do petróleo) é proporcionalmente 
muito maior do que o decorrente de impostos. Esse fator, somado à interferência na competitividade das empresas do setor e à maior incidência de casos de corrupção, 
faz com que a forma de arrecadação e de cobrança dos tributos seja afetada, quer pelas tensões políticas (principalmente, entre o governo central e os grupos políticos 
locais), quer pelos royalties do petróleo – os quais são a fonte não tributária mais importante na receita desses países (ANDERSON, George. Una introducción comparada 
al federalismo fiscal. Madrid: Marcial Pons. 2010, p. 68-69). Em regra, as receitas oriundas de recursos naturais decorrem dos royalties, das taxas de licenciamento, dos 
impostos de exportação e do imposto de renda pago pelas empresas (ANDERSON, George. Federalismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 54).

Daniel Vieira Marins (PRFN/2.a Região)

1.° COLOCADO



10 Abril • 201710 Abril • 2017

o nosso modelo de cobrança do 
crédito tributário. 

Dentre os modelos de arrecada-
ção e cobrança de tributos, deve-se 
destacar o existente no Canadá, 
nação que, tal como o Brasil, é uma 
federação3, enfrentando, portanto, 
alguns desafios semelhantes ao do 
nosso país.

1. A arrecadação e a cobrança 
do crédito tributário no Canadá

Em razão de ser uma federação, 
o Canadá possui dois níveis de 
competência tributária: o federal e o 
subnacional.4 Ao contrário do Brasil, 
no Canadá não há uma repartição 
rígida de competências tributárias, 
de modo que tanto o governo fe-
deral quanto as Províncias exigem 
impostos sobre a renda e o consu-
mo,5 enquanto os governos munici-
pais (entidades locais vinculadas às 
Províncias) se mantêm por meio dos 
impostos sobre o patrimônio.6 As-
sim, tanto o governo federal quanto 
as Províncias têm plena competência 
para instituir e exigir os seus tributos, 

possuindo, pois, órgãos de arreca-
dação e cobrança distintos. 

Na esfera do governo federal, 
cabe à Canada Revenue Agency7 
promover a arrecadação do “in-
dividual income tax” (imposto de 
renda sobre pessoa física)8, dos 
“payroll deductions” (deduções 
da folha de pagamento), do “cor-
poration income tax” (imposto de 
renda sobre pessoas jurídicas), 
dos impostos alfandegários, dos 
“excise taxes” (impostos especiais 
sobre o consumo)9, dentre outros10. 
Por sinal, frise-se que, em havendo 
um “tax collection agreement” entre 
a Província e o governo federal,11 
a Canada Revenue Agency poderá 
arrecadar e remeter para o governo 
subnacional valores pagos pelos 
contribuintes a título de “provincial 
personal income taxes”, “provincial 
corporate taxes”, além das re-
messas do “harmonized sales tax” 
(HST) e do “goods and services tax” 
(GST).12 

Caso o contribuinte (pessoa 
física) não possa pagar a sua dí-

vida tributária, a Canada Revenue 
Agency lhe oferece as seguintes 
opções: ou o parcelamento do dé-
bito, ou o pagamento sem juros e 
multas, a depender de decisão da 
autoridade administrativa. Quanto 
ao parcelamento, o contribuinte 
deverá antes demonstrar que 
tentou pagar o débito integral por 
meio de empréstimo ou reduzindo 
suas despesas. Além disso, para 
aderir ao parcelamento, poderá 
ser exigido do contribuinte prova 
da sua renda, despesas, patri-
mônio e obrigações financeiras, 
sendo que, na hipótese de deixar 
de pagar uma das parcelas, o par-
celamento poderá ser cancelado.13 

Em algumas situações, permite-
-se que o contribuinte seja dispen-
sado de pagar juros e multa, ou 
mesmo ter o montante do valor da 
dívida diminuído. Contudo o ato 
administrativo de cancelamento ou 
dispensa no pagamento de juros 
e multa é privativo do Minister of 
National Revenue, sendo, portanto, 
uma hipótese excepcional.14

3 Atualmente, há vinte e oito países que se autodeclaram federativos ou que são considerados como tal pelos especialistas no tema. Todos abarcam mais de 40% da 
população mundial, sendo seu desenho institucional bastante variado, seja pelo nível de descentralização, seja pela quantidade de unidades federativas, seja pelo grau 
de autonomia dos governos subnacionais. Dentre os países organizados sob a forma de federação, destacam-se a África do Sul, a Alemanha, a Argentina, a Austrália, 
a Áustria, a Bélgica, o Canadá, os Emirados Árabes Unidos, a Espanha, os Estados Unidos, a Índia, o México, a Nigéria, o Paquistão, a Rússia, a Suíça e a Venezuela 
(ANDERSON, George. Federalismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 17-19).
4 O Canadá possui dois níveis de governo, sendo o governo subnacional denominado “Província”. Estas unidades da federação, na prática, são semelhantes aos Estados 
(unidades constitutivas da Austrália, do Brasil, da Índia, do México, da Nigéria e dos Estados Unidos) e aos Länder da Áustria e da Alemanha (ANDERSON, George. Fe-
deralismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 19). 
5 Neste ponto, George Anderson salienta que, “En Canadá, el gobierno federal convenció a algunas provincias para ceder sus impuestos provinciales sobre las ventas a 
cambio del IVA que gestiona el gobierno federal; Québec aceptó reestructurar sus impuestos, pero gestiona su proprio IVA (no completamente armonizado) así como el IVA 
federal sobre una base delegada con un sistema de créditos.” (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 57-58).
6 Quanto aos impostos sobre a propriedade imóvel, George Anderson ressalta que “Los impuestos sobre la propiedad son la fuente principal de las finanzas locales en 
federaciones como Australia, Canadá y los Estados Unidos, pero son bastante menos significativas, en términos absolutos y relativos, en las federaciones de Europa con-
tinental, donde los gobiernos locales tienen normalmente más competências.” (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. Madrid: Marcial 
Pons, 2010, p. 57-58).
7 A agência foi criada pela “Canada Revenue Agency Act, 1999”. Disponível em: <http://lawslois. justice.gc.ca/eng/acts/c-10.11/page-1.html>. Acesso em: 21 out.2016. 
8 O imposto sobre a renda de pessoas físicas é considerado a fonte de receita tributária mais importante na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, países em que ela 
representa entre 40 a 50% do total de ingressos. Isto ocorre porque os impostos sobre a renda costumam ter maior relevância em países desenvolvidos, em comparação 
com aqueles em desenvolvimento (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 57-58). Ademais, frise-se que, 
“En Canadá, el impuesto sobre la renta es concurrente y las provincias, con la excepción de Québec, están acostumbradas a recaudar su parte a través de un suplemen-
to; las reformas recientes les dan más flexibilidad para adaptar tipos de gravamen y rebajas.” (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. 
Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 59).
9 Os impostos especiais sobre o consumo (“excise taxes” ou “selective sales taxes”) podem incidir tanto sobre produtos (v.g., álcool, tabaco, gasolina ou artigos de luxo) como 
sobre serviços (v.g., espetáculos, pernoites em hotéis, estacionamentos, jogos). Segundo George Anderson, “[...] estos impuestos gravan um tipo particular de consumo que 
es considerado, poco saludable, asocial o insensible al precio.” (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 75). 
10 Vide página da Canada Revenue Agency. Disponível em: <http://www.craarc.gc.ca/gncy/cllctns/dbts-eng.html>. Acesso em: 21 out.2016.
11 Segundo George Anderson, “La agencia tributaria federal de Canadá tiene representantes de las provincias en su consejo: a través de un acuerdo, la agencia recauda 
prácticamente todos los impuestos federales y los impuestos sobre la renta de las personas, empresas y el IVA para algunas provincias; Québec recauda todos sus impuestos 
propios, incluido el IVA federal em Québec.” (ANDERSON, George. Una introducción comparada al federalismo fiscal. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 52-53).
12 Assim dispõe o “Tax Collection Agreements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Regulations, 1987”: “Tax Collection Agreements. 4. Where 
the government of a province has entered into a tax collection agreement with the Government of Canada, advance payments authorized under section 8 of the Act may 
be made to the province by the Minister out of the Consolidated Revenue Fund on the basis of estimates calculated in accordance with the provisions of the agreement.” 
Disponível em: <http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-87-218.pdf>. Acesso em: 21 out.2016.
13 Vide página da Canada Revenue Agency. Disponível em: <http://www.craarc.gc.ca/gncy/cllctns/cnntpyfll-eng.html>. Acesso em: 28 out.2016.
14 Vide página da Canada Revenue Agency, seção Taxpayer relief provisions. Disponível em:<http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/cmplntsdspts/txpyrrlf-eng.html>. Acesso em: 
28 out.2016.
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Em situações extraordinárias, as 
empresas também têm a possibili-
dade de obter parcelamentos do dé-
bito tributário. No entanto, antes de 
tentarem parcelar a dívida, a pessoa 
jurídica deverá permitir que agentes 
da Canada Revenue Agency atuem 
dentro da empresa, ajudando-a 
a cumprir com suas obrigações 
tributárias, tal como a “corporate 
income tax”. Caso seja permitido à 
empresa aderir ao parcelamento, 
será exigido (i) que seja apresentado 
um plano de pagamento regular, 
(ii) que as declarações fiscais sejam 
sempre entregues em dia e (iii) que 
as obrigações tributárias estejam em 
dia. Se uma dessas exigências não 
for atendida, o parcelamento será 
cancelado.15 

Na hipótese de o contribuinte 
enfrentar uma situação de insol-
vência (pessoa física) ou de falência 
(pessoa jurídica), o devedor deverá 
se dirigir ao Office of the Superin-
tendent of Bankruptcy, passando 
a obedecer a regras específicas, 
fora das orientações ordinárias da 
Canada Revenue Agency.16 

Por fim, caso o contribuinte 
(pessoa física) afirme que o adim-
plemento das obrigações tributárias 
esteja dificultando o pagamento de 
despesas com aluguel, taxas condo-
miniais, comidas, ou outros serviços 
ou necessidades básicas para a sua 

vida, é possível que a Canada Reve-
nue Agency ofereça algum tipo de 
ajuda ao devedor.17

Segundo a Canada Revenue 
Agency, aproximadamente 90% 
(noventa por cento) dos contribuintes 
canadenses efetuam o pagamento 
de suas obrigações tributárias em 
dia, de modo que são poucas as 
situações em que o devedor busca 
um parcelamento ou a dispensa de 
juros e multa. Entretanto, tal como 
ocorre em qualquer país, há casos 
em que o contribuinte simplesmente 
se recusa a pagar seus tributos ou 
mesmo cooperar com o Fisco, de 
modo que são previstas certas for-
mas legais de cobrança.18

2. Modalidades de cobrança do 
crédito tributário no Canadá 

A primeira medida legal de 
cobrança envolve a compensação 
forçada de débitos tributários (“tax 
set-off”). Assim, a Canada Revenue 
Agency pode bloquear quaisquer 
créditos a serem recebidos pelo 
contribuinte e compensá-los com as 
dívidas fiscais existentes.19 Ou seja, o 
Fisco canadense pode, por exemplo, 
reter créditos do contribuinte oriun-
dos de órgãos ou agências federais 
e compensá-los com dívidas de 
tributos federais ou de programas 
governamentais;20 ou bloquear 
créditos de “harmonized sales tax” 

(HST) e do “goods and services 
tax” (GST), ambos relacionados às 
Províncias, e reduzir a dívida do con-
tribuinte com o “individual income 
tax”; ou compensar o “income tax 
refund” e os créditos do contribuinte 
com o GST e HST com dívidas ou 
inadimplências com o “Canada 
Student Loan” ou outros programas 
governamentais.21 

A segunda forma legal de co-
brança do crédito tributário é o ar-
resto de valores e ativos financeiros 
(“garnishment”). A Canada Revenue 
Agency pode emitir uma ordem 
de arresto de valores ou ativos fi-
nanceiros do devedor que estejam 
sob a posse ou a administração de 
terceiros. No caso, a ordem pode 
ser direcionada tanto para o em-
pregador (pessoa física ou jurídica) 
do contribuinte, quanto para uma 
instituição financeira ou qualquer 
outra fonte de renda do devedor. A 
ordem de arresto é concretizada na 
“requirement to pay”, que é enviada 
para o terceiro detentor ou admi-
nistrador dos valores, a fim de que 
a quantia seja redirecionada para 
a Canada Revenue Agency. Com o 
redirecionamento da verba, faz-se 
administrativamente a redução ou 
quitação da dívida tributária.22 

A “requirement to pay” é con-
ceituada como uma notificação ou 
aviso legal (“legal notice”) que a 

15 Vide página da Canada Revenue Agency. Disponível em: <http://www.craarc.gc.ca/gncy/cllctns/cnntpyfll-eng.html>. Acesso em: 28 out.2016.
16 Idem ibidem.
17 Idem ibidem.
18 Tal como ocorre em todo o mundo, o Canadá também vem criando novas formas de se combater a sonegação fiscal: “In order to combat tax evasion and tax avoidance, 
the CRA will create a special program dedicated to stopping the organizations that create – and promote – these tax schemes for the wealthy. This will result in a twelve-
-fold increase in the number of tax schemes examined by the CRA. This team will apply penalties and refer cases for criminal investigation, where appropriate. The federal 
investment will give the CRA the ability to hire more auditors and specialists. This will increase the number of examinations focused on high-risk taxpayers – from 600 per 
year to 3000 per year – and will bring in $432 million in new tax revenue. In addition, the new government funding will help the CRA bring in 100 additional auditors to 
investigate high-risk multinational corporations, a strategy that will collect an additional $500 million in revenue over five years.” Disponível em: <http://news.gc.ca/web/
article-en.do?nid=1049689>. Acesso em: 14 nov.2016. Não obstante a organização da agência fiscal canadense e o combate contra a sonegação existente no país, o 
próprio Ministério da Fazenda do Canadá não sabe ao certo qual o “tax gap”, isto é, a diferença entre os tributos devidos ao Fisco e o que é efetivamente arrecadado, de 
modo que o tema é objeto de forte debate no país. (HUFFINGTON POST CANADA. Canada To Study ‘Tax Gap,’ May Find Out How Much It Loses To Tax Cheats. Disponível 
em: <http://www.huffingtonpost.ca/2016/04/04/canada-to-study-tax-gap-m_n_9612432.html>. Acesso em: 15 nov.2016).
19 Assim dispõe o “Income Tax Act, 1985”: “Where taxpayer information may be disclosed 
(4) An official may [...] 
(d) provide taxpayer information
[...]
(xiii) to an official solely for the purposes of setting off against any sum of money that may be due or
payable by Her Majesty in right of Canada a debt due to
(A) Her Majesty in right of Canada, or
(B) Her Majesty in right of a province, […]”
20 Assim dispõe o “Income Tax Act, 1985”: 
“Recovery by deduction or set-off 
224.1 Where a person is indebted to Her Majesty under this Act or under an Act of a province with
which the Minister of Finance has entered into an agreement for the collection of the taxes payable to the province under that Act, the Minister may require the retention by 
way of deduction or set-off of such amount as the Minister may specify out of any amount that may be or become payable to the person by Her Majesty in right of Canada.”
21 Vide página da Canada Revenue Agency, seção Set-off. Disponível em: <http://www.craarc.gc.ca/gncy/cllctns/rfspy-eng.html>. Acesso em: 28 out.2016.
22 Vide página da Canada Revenue Agency, seção Garnishment. Disponível em: <http://www.craarc.gc.ca/gncy/cllctns/rfspy-eng.html>. Acesso em: 28 out.2016. 
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Canada Revenue Agency envia para 
um terceiro quando (i) a agência 
acredita que o terceiro deve ou 
deverá certa quantia em dinheiro 
em favor do contribuinte, o qual 
não pagou seus tributos para com a 
CRA; ou (ii) a agência não conseguiu 
arrecadar os valores devidos pelo 
contribuinte ou fazer um acordo 
de pagamento adequado com o 
devedor. Assim, na “requirement to 
pay”, não mais se utiliza o termo 
contribuinte (“taxpayer”), mas sim 
devedor (“tax debtor”). Ademais, 
destaque-se que há vários tipos de 
“requirement to pay”, de acordo 
com o nível de prioridade do crédi-
to. A forma mais comum confere à 
Canada Revenue Agency um grau 
de prioridade creditícia maior que 
o dos demais créditos, salvo alguns 
que detêm preferência, tal como o 
oriundo de seguradoras. No que 
tange à sua aplicação, a “require-
ment to pay” pode afetar diversos 

tipos de pagamento ou entrega de 
valores que um terceiro tenha que 
fazer em favor do contribuinte (de-
vedor), o que inclui desde salários, 
comissões, bônus, reembolsos de 
despesas devidos pelo empregador, 
valores de contratações ou subcon-
tratações, aluguéis e empréstimos, 
até valores pagos a título de juros, 
anuidades, dividendos, seguros, 
venda de ativos, investimentos ban-
cários e depósitos.23 

Contudo saliente-se, nesse pon-
to, que o alcance do “garnishment” 
não é ilimitado quando se trata 
dos rendimentos, uma vez que há 
dispositivos legais que vedam o 
arresto integral dos salários, tal 
como dispõe o “Wages Act, 1990” 
da Província de Ontario, que limita 
o arresto a 50% da renda salarial 
do devedor,24 incluindo-se valores 
recebidos a título de seguro social,25 
e o “Civil Enforcement Act, 2000”, 
da Província de Alberta.26 A título 

comparativo, nos Estados Unidos, 
também existem limites para a apli-
cação do “garnishment” no que se 
refere aos salários, mas os débitos 
tributários estaduais e federais são 
exceções à regra.27 

Em suma, percebe-se que a “re-
quirement to pay” é uma forma de 
cobrança do crédito tributário que 
possui um status de ordem legal. 
Na prática, é um documento oficial 
em relação ao qual o terceiro está 
obrigado a cumprir, não precisando 
a Canada Revenue Agency de uma 
ordem judicial para tanto. 

Em regra, a “requirement to pay” 
é emitida pela Canada Revenue 
Agency com base na seção 224 
do “Income Tax Act”28 ou na seção 
317 do “Excise Tax Act”, as quais 
descrevem os poderes da Canada 
Revenue Agency ao aplicar o institu-
to do “garnishment”. Nesse aspecto, 
verifica-se que a autoridade fiscal 
possui o poder de determinar o ar-

23 Vide página da Canada Revenue Agency, seção sobre “requirement to pay”. Disponível em: <http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/cllctns/rqrmnttpy-faq-eng.html#_
Toc359997787>. Acesso em: 28 out.2016. Eis a lista integral de formas de pagamento ou entrega de valores que podem ser objeto do instituto em debate: “Requirements 
to pay apply to many different types of payments a third party could make to a taxpayer. Some of these include: salary, wages, commissions, bonuses, or other amounts 
owing to an employee; reimbursement of expenses owed to an employee; amounts due to a contractor or subcontractor for labour, goods, or services; rent or lease payments; 
most loan repayments; fees or other amounts owing to a professional (examples include lawyers, accountants, consultants, dentists, veterinarians, and architects); secured 
loans or advances made by a financial institution; loans or advances made to an employee; loans or advances made to a taxpayer who has been engaged to provide 
labour, goods, or services; loans or advances made by a corporation to a taxpayer who the corporation is not dealing with at arm’s length (see IT-419 for the meaning of 
arm’s length); annuity payments; interest payments; dividend payments; accounts receivable; proceeds of an insurance claim; proceeds from the sale of an asset; proceeds 
of investments; and amounts on deposit in a bank or other account.”
24 “Idem, support or maintenance
(3) Fifty per cent of a person’s wages are exempt from seizure or garnishment in the enforcement of an order for support or maintenance enforceable in Ontario. R.S.O. 1990, c. W.1, s. 7 (3).”  
25 “Disability payments included (1.1) For the purposes of this section, payments from an insurance or indemnity scheme that are intended to replace income lost because 
of disability shall be deemed to be wages, whether the scheme is administered by the employer or another person. 1999, c. 12, Sched. B, s. 18.”
26 Vide seção “Employment earnings, 81(1)” do “Civil Enforcement Act, 2000”.
27 Vide “15 U.S. Code § 1673 – Restriction on garnishment”: 
“(a) Maximum allowable garnishment: Except as provided in subsection (b) and in section 1675 of this title, the maximum part of the aggregate disposable earnings of an 
individual for any workweek which is subjected to garnishment may not exceed 
(1) 25 per centum of his disposable earnings for that week, or (2) the amount by which his disposable earnings for that week exceed thirty times the Federal minimum hourly 
wage prescribed by section 206(a)(1) of title 29 in effect at the time the earnings are payable, whichever is less. In the case of earnings for any pay period other than a week, 
the Secretary of Labor shall by regulation prescribe a multiple of the Federal minimum hourly wage equivalent in effect to that set forth in paragraph (2).
(b) Exceptions
(1) The restrictions of subsection (a) do not apply in the case of
(A) any order for the support of any person issued by a court of competent jurisdiction or in accordance with an administrative procedure, which is established by State law, 
which affords substantial due process, and which is subject to judicial review. 
(B) any order of any court of the United States having jurisdiction over cases under chapter 13 of title 11.
(C) any debt due for any State or Federal tax.”
28 Assim dispõe a seção 224, item (1) (1.1), do “Income Tax Act” do Canadá, relativo ao “garnishment”:
“224 (1) Where the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to make a pay-
ment under this Act (in this subsection and subsections 224(1.1) and 224(3) referred to as the “tax debtor”), the Minister may in writing require the person to pay forthwith, 
where the moneys are immediately payable, and in any
other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax 
debtor’s liability under this Act.
Idem
(1.1) Without limiting the generality of subsection 224(1), where the Minister has knowledge or suspects that within 90 days 
(a) a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as the “institution”) will lend or advance moneys to, or make a payment on behalf of, or 
make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a tax debtor who is indebted to the institution and who has granted security in respect of the indebtedness, or 
(b) a person, other than an institution, will lend or advance moneys to, or make a payment on behalf of, a tax debtor who the Minister knows or suspects (i) is employed 
by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or (ii) where that person is a corporation, 
is not dealing at arm’s length with that person, the Minister may in writing require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver 
General on account of the tax debtor’s liability under this Act the moneys that would otherwise be so lent, advanced or paid and any moneys so paid to the Receiver General 
shall be deemed to have been lent, advanced or paid, as the case may be, to the tax debtor.” Disponível em: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-254.
html#docCont>. Acesso em: 28 out.2016.
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resto dos valores e ativos financeiros 
devidos por terceiros ao contribuin-
te-devedor, cujas quantias se torna-
rão, automaticamente, propriedade 
do governo canadense, devendo ser 
pagas ao “Receiver General” com 
prioridade absoluta (seção 224, 1.2 
do “Income Tax Act”).29

Além da compensação tributária 
forçada (“tax set-off”) e do arresto 
de valores e ativos financeiros (“gar-
nishment”), há ainda uma terceira 
medida legal de cobrança tributária 
que pode ser utilizada pela Canada 
Revenue Agency: o registro da dívida 
na Federal Court of Canada. Com o 
registro na Justiça Federal, a agência 
obtém um certificado que confirma 
a quantia devida pelo contribuinte 
em favor do governo nacional. 
Destaque-se que esse certificado 
possui a mesma força e efeitos de 
uma decisão judicial, o que revela 
que o certificado, na realidade, é 
um título executivo extrajudicial, se-
melhante à Certidão de Dívida Ativa 
existente no Brasil. Ademais, tanto 
com o registro da dívida como pelo 
certificado, o débito do contribuinte 
tornase público, o que viabiliza que 
a Canada Revenue Agency possa 
obter decisões judiciais nas esferas 
do Poder Judiciário das Províncias.30 

No que tange ao Poder Judici-
ário, a Canada Revenue Agency 
pode obter uma ordem judicial para 
confiscar todos os bens e ativos do 

devedor, tornando o seu patrimônio 
indisponível. No que diz respeito 
às pessoas físicas, a declaração de 
indisponibilidade pode abarcar, por 
exemplo, veículos, embarcações, 
obras de arte, casas, aluguéis e até 
mesmo o imóvel de residência do 
devedor. Ato contínuo, a Canada 
Revenue Agency poderá anunciar to-
dos os bens declarados indisponíveis 
e vendê-los, de maneira forçada, 
por meio de um agente judicial com 
poderes para tanto (“court enforce-
ment officer”), semelhante ao Oficial 
de Justiça existente no Brasil. Nesse 
caso, todos os custos serão por 
conta do devedor.31 

Por fim, no que se refere às 
pessoas jurídicas, verifica-se que a 
Canada Revenue Agency pode im-
por a responsabilidade tributária do 
devedor a terceiros, dentre os quais 
se incluem os sócios-gerentes e os 
diretores da empresa, bem como 
empresas vinculadas.32 

Como visto, a cobrança do crédi-
to tributário no Canadá se concentra 
na esfera administrativa, a partir 
da utilização de três instrumentos 
procedimentais: (i) a compensação 
tributária forçada (“tax set-off”), 
(ii) o arresto de valores e ativos 
financeiros (“garnishment”) e (iii) o 
registro da dívida na Federal Court 
of Canada. Neste último, permite-
-se que a Canada Revenue Agency 
possa se dirigir ao Poder Judiciário e 

obter uma ordem judicial no sentido 
de confiscar todos os bens e ativos 
do devedor (declaração de indispo-
nibilidade).

3. A cobrança e a defesa 
judicial do crédito tributário no 
Canadá

O acesso à Justiça Federal é o 
estágio final de atuação da Cana-
da Revenue Agency no que tange 
à cobrança do crédito tributário. 
Assim, ao registrar a dívida na Fe-
deral Court of Canada, a Canada 
Revenue Agency poderá se utilizar 
de um “writ of execution”33 para 
confiscar e alienar os bens do 
devedor, em favor da Fazenda 
Pública. Sob a ótica processual, 
o “writ of execution” se asseme-
lha ao cumprimento de sentença 
ou a um processo de execução 
extremamente célere, uma vez 
que o registro da dívida gera um 
certificado, o qual possui a mesma 
força e efeitos do que uma decisão 
judicial. Ou seja, o “writ of exe-
cution” busca dar efetividade ao 
certificado, que tem a natureza de 
um título executivo extrajudicial. 
No entanto a satisfação da dívida 
é dirigida, especificamente, para 
a apreensão e alienação dos bens 
(“seizure and sale of property”), 
de modo que, com a obtenção do 
dinheiro através do processo legal, 
a medida judicial se extingue. 

29 Assim dispõe a seção 224, item (1) (1.2), do “Income Tax Act” do Canadá, relativo ao “garnishment”: 
“224 […] (1.2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any 
law, but subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.09 of the Companies’ Creditors Arrangement Act, if the Minister has 
knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment 
(a) to another person (in this subsection referred to as the “tax debtor”) who is liable to pay an amount assessed under subsection 227(10.1) or a similar provision, or 
(b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may 
in writing require the particular person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys 
otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under subsection 227(10.1) or the similar 
provision, and on receipt of that requirement by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, notwithstanding any 
security interest in those moneys, become the property of Her Majesty to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to 
any such security interest.” Disponível em: < http://lawslois. justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-254.html#docCont >. Acesso em: 28 out.2016.
30 Vide página da Canada Revenue Agency, seção Certifying your debt in the Federal Court of Canada. Disponível em: <http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/cllctns/rfspy-eng.
html>. Acesso em: 30 out.2016.
31 Vide página da Canada Revenue Agency, seção Seizing and selling your assets. Disponível em: <http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/cllctns/rfspy-eng.html>. Acesso em: 
30 out.2016.
32 Vide página da Canada Revenue Agency, seção Holding another party jointly and severally responsible for your debt. Disponível em: <http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/
cllctns/rfspy-eng.html>. Acesso em: 30 out.2016.
33 Assim dispõe a seção 56, item (3), do “Federal Courts Act” do Canadá: 
“Process against property 
(3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall 
(a) unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same 
manner as similar writs or process that are issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated are, by the law of that province, 
required to be executed; and
(b) bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers under the writs or process are the 
same as those of purchasers under those similar writs or process.” Disponível em: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-7/FullText.html>. Acesso em: 1° nov.2016.
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Paralelamente, para que sejam 
mantidos os procedimentos ado-
tados pela agência, bem como a 
validade e exigibilidade do próprio 
crédito tributário, o governo nacio-
nal também é obrigado a atuar em 
outra esfera da Justiça Federal, uma 
vez que os contribuintes-devedores 
têm o direito de ajuizar ações ques-
tionando os tributos impostos pela 
Canada Revenue Agency. Para tanto, 
em 1983, foi criado, nos termos do 
“Tax Court of Canada Act”, o Tribu-
nal Fiscal do Canadá (“Tax Court of 
Canada”), um órgão jurisdicional 
independente da Canada Revenue 
Agency e de todos os departamen-
tos do governo federal canadense. 
Quanto à estrutura judicial, nota-se 
que a “Tax Court of Canada” é um 
Tribunal Fiscal com estatura superior, 
no qual as pessoas físicas e jurídicas 
podem propor demandas em face 
do governo federal (“Government 
of Canada”), questionando a legis-
lação atinente às matérias de sua 
jurisdição exclusiva. O principal 
tema das apelações envolve “income 
tax”, “goods and services tax” e “em-
ployment insurance”. De qualquer 
forma, o Tribunal Fiscal, ao analisar 
os casos, também chama a Canada 
Revenue Agency para interpretar a 
legislação debatida, auxiliando-a no 

exercício da sua jurisdição. 34

O “Tax Court of Canada”, de 
acordo com a seção 12 do “Tax 
Court of Canada Act”35, tem jurisdi-
ção original exclusiva para efetuar 
audiências e apreciar recursos e pe-
tições referentes a assuntos resultan-
tes das seguintes leis: “Income Tax 
Act”, “Employment Insurance Act”, 
“Part IX of the Excise Tax Act (GST)”, 
“Canada Pension Plan”, “Old Age 
Security Act”, “Petroleum and Gas 
Revenue Tax Act”, “Cultural Property 
Export and Import Act”, “Customs Act 
(Part V.1)”, “Air Travellers Security 
Charge Act”, “Excise Act, 2001”, 
“Softwood Lumber Products Export 
Charge Act, 2006”, “War Veterans 
Allowance Act”, “Civilian War-
-related Benefits Act” e a seção33 
do “Veterans Review and Appeal 
Board Act”.36

No que concerne à estrutura do 
sistema judicial canadense, o “Tax 
Court of Canada” é uma instância 
superior aos “Federal Administrative 
Tribunals” com competência para 
analisar casos previstos na seção 
12 do “Tax Court of Canada Act”.37 
Em contrapartida, o Tribunal Fiscal 
do Canadá posiciona-se abaixo do 
“Federal Court of Appeal”38 que, 
por sua vez, se submete à Suprema 
Corte do Canadá.39 

Ante as ações propostas pelos 
contribuintes, a defesa da Fazenda 
Pública é feita pelo Minister of Natio-
nal Revenue, que deverá responder 
à apelação feita pelo contribuinte 
em 60 (sessenta) dias a partir da 
data em que a Corte lhe transmitir 
a notificação (seção 18.16 do “Tax 
Court of Canada Act”).40

4. Análise comparativa entre a 
cobrança do crédito tributário 
no Canadá e no Brasil

Apresentada a estrutura básica 
do modelo de cobrança do crédito 
tributário no Canadá, já se torna 
possível identificar algumas diferen-
ças entre este sistema e o existente 
no Brasil. 

A primeira e principal diferença 
diz respeito ao procedimento utili-
zado para a cobrança dos créditos 
tributários. Vê-se que, no Canadá, 
a cobrança é realizada, quase que 
integralmente, no âmbito adminis-
trativo. O contribuinte que se recusa 
a pagar os tributos devidos ou mes-
mo a cooperar com o Fisco passa 
a sofrer, imediatamente, os efeitos 
dos procedimentos de cobrança da 
Canada Revenue Agency: (i) a com-
pensação tributária forçada (“tax 
set-off”), ou (ii) o arresto de valores 
e ativos financeiros (“garnishment”). 

34 Vide página do “Tax Court of Canada”, seção About the Court. Disponível em: <http://cas-cdcwww02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Eng/About>. Acesso 
em: 30 out.2016.
35 Assim dispõe a seção 12, denominada Jurisdiction and Powers of the Court, itens (1), (2), (3) e (4), do “Tax Court of Canada Act”: “Jurisdiction
12 (1) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge 
Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the 
Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when 
references or appeals to the Court are provided for in those Acts. 
Jurisdiction (2) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine appeals on matters arising
under the War Veterans Allowance Act and the Civilian War-related Benefits Act and referred to in section 33 of the Veterans Review and Appeal Board Act. 
Further jurisdiction
(3) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 97.58 
of the Customs Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act or section 62 or 63 of 
the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006. 
Extensions of time
(4) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, 
subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 97.51 or 97.52 of the Customs Act, subsection 103(1) 
of the Employment Insurance Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, or section 166.2 or 167 of the Income Tax Act.” 
36 Vide página do “Tax Court of Canada”, seção Jurisdiction. Disponível em: <http://cas-cdcwww02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Eng/About/Jurisdiction>. 
Acesso em: 30 out.2016.
37 Frise-se que, em regra, os “Federal Administrative Tribunals” analisam demandas envolvendo imigração, eleições, acesso á informação, segurança nacional, direitos 
indígenas, propriedade intelectual, transporte aéreo etc., sendo submetidos à “Federal Court” (Disponível em: <http://cas-cdcwww02. cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/
fc_cf_en/Jurisdiction>. Acesso em: 02 nov.2016.
38 Tanto o “Federal Court” quanto o “Tax Court of Canada” fazem parte da Justiça Federal do Canadá, em sentido amplo. Ambas se submetem ao “Federal Court of 
Appeal”. O que há, portanto, é apenas uma “Justiça Especializada”, tal como ocorre, em certa medida, no Brasil, com a Justiça do Trabalho.
39 Vide página do “Tax Court of Canada”, seção Canada’s Courts System. Disponível em: < http://cascdc- www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Eng/Justice/
Courts_System>. Acesso em: 30 out.2016. 
40 “Time limit for reply to notice of appeal
18.16 (1) The Minister of National Revenue shall file a reply to a notice of appeal within sixty days after the day on which the Registry of the Court transmits to that Minister 
the notice of appeal unless the appellant consents, before or after the expiration of the sixty day period, to the filing of that reply after the sixty day period or the Court allows 
the Minister, on application made before or after the expiration of the sixty day period, to file the reply after that period.” (“Tax Court of Canada Act”.
Disponível em: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-2/FullText.html>. Acesso em: 30 out.2016).
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Assim, por mais que o contribuinte 
tenha que ser notificado quanto 
à necessidade de pagamento da 
dívida tributária, não há um lon-
go contencioso administrativo. O 
próprio Fisco faz o lançamento do 
tributo, com juros e mora, e, em 
caso de inadimplemento, realiza 
a compensação tributária forçada 
(“tax set-off”) ou o arresto de valores 
e ativos financeiros (“garnishment”). 

A realidade, portanto, é bem 
diferente da brasileira, em que, 
além de haver a possibilidade de 
interposição de recursos na esfe-
ra administrativa (v.g., Delegacia 
de Julgamento – DRJ, Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
– CARF), a Fazenda Pública não 
pode nem efetuar compensações 
tributárias forçadas com tributos 
de natureza diversa muito menos 
determinar o arresto de valores e 
ativos financeiros. 

Por sinal, no Brasil, a Receita 
Federal (RFB) somente pode efetu-
ar a compensação de créditos do 
sujeito passivo quando os valores 
forem (i) oriundos de restituições 
ou ressarcimentos e (ii) de adminis-
tração da própria instituição, por 
mais que não tenham a mesma 
destinação constitucional.41 Logo, 
apesar de haver a possibilidade de 
compensação, atualmente, no orde-
namento jurídico brasileiro, não há 
previsão de compensação tributária 
forçada, nos moldes do “tax set-off” 
canadense. 

Por conseguinte, percebe-se que 
o modelo canadense de cobran-
ça tributária se estrutura em uma 
execução fiscal administrativa, no 
qual a Canada Revenue Agency 

reúne, em um só órgão federal, 
a capacidade de arrecadação e 
cobrança do crédito tributário. Vale 
dizer, a agência possui a atribuição 
de emitir atos administrativo-fiscais 
ordinários, com a finalidade de ar-
recadar tributos, e de expedir atos 
administrativos de caráter coercitivo, 
os quais alcançam o patrimônio do 
particular. No Brasil, esse segundo 
momento não poderia ser realizado 
pelo órgão de promove a arreca-
dação dos tributos (v.g., Receita 
Federal do Brasil), pois, tal como 
dispõe o art. 131, §2°, da Constitui-
ção da República de 198842, cabe 
à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional promover a execução da 
dívida ativa de natureza tributária. 

Contudo isso não significa que o 
modelo canadense de cobrança tri-
butária seja totalmente incompatível 
com o ordenamento jurídico brasi-
leiro. Na verdade, nada impediria 
que o legislador pátrio (ante a estru-
tura de execução fiscal administra-
tiva descrita anteriormente) criasse 
um modelo que efetuasse a cisão 
da execução fiscal administrativa 
em duas fases: uma, eminentemente 
arrecadatória, a ser realizada pela 
Receita Federal do Brasil, e outra, 
de cobrança, a ser promovida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. Isto é, um modelo em que 
a compensação tributária forçada 
(“tax set-off”) e o arresto de valores 
e ativos financeiros (“garnishment”) 
fosse feita pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 

Ademais, deve-se destacar que o 
modelo canadense de execução fis-
cal administrativa, cindido em duas 
fases, seria ainda mais adaptável 

ao ordenamento jurídico brasileiro 
em razão de o último procedimento 
de cobrança tributária previsto pela 
legislação canadense envolver o 
ajuizamento de uma ação judicial. 
Isto porque, não sendo suficientes 
o “tax set-off” e o “garnishment”, 
poderá a Canada Revenue Agency 
requerer o registro da dívida do 
contribuinte na Federal Court of 
Canada, obtendo um certificado 
que possui a mesma força e efeitos 
do que uma decisão judicial. Com 
isso, abre-se a possibilidade de a 
Canada Revenue Agency utilizar um 
“writ of execution” para confiscar e 
alienar os bens do devedor, em favor 
da Fazenda Pública. 

Haja vista que no Brasil cabe à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional a representação judicial da 
União na execução da dívida ativa 
de natureza tributária, a adaptação 
do modelo canadense à realidade 
brasileira não traria maiores dificul-
dades, pois “cui licet quod est plus, 
licet utique quod est minus” (“quem 
pode o mais, pode o menos”). O 
que ocorreria é a substituição de 
um processo judicial de cobrança 
do crédito tributário (atualmente, 
regulado pela Lei n° 6.830/80) por 
um processo em parte administra-
tivo (com a compensação tributária 
forçada e o arresto de valores e ati-
vos financeiros) e em parte judicial 
(com o registro da dívida na Justiça 
Federal e a propositura de um “writ 
of execution”). 

A segunda principal diferença 
entre os dois modelos se refere à 
aplicação do o arresto de valores 
e ativos financeiros (“garnishment”) 
e a sua concretização por meio do 

41 Quanto à compensação, assim dispõe o Decreto n° 2.138/1997: 
“Art. 1° É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos 
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma desti-
nação constitucional. 
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita Federal, a requerimento do contribuinte ou de ofício, mediante procedimento interno, observado 
o disposto neste Decreto.”
42 “Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, 
nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
[...]
§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.” 
(Constituição da República de 1988)
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“requirement to pay”. Uma vez que 
o “garnishment” é executado pela 
própria autoridade administrativa, 
percebe-se que o patrimônio do deve-
dor é confiscado sem a intervenção do 
Poder Judiciário. No Brasil, essa forma 
de execução poderia ser questionada 
em razão do art. 854 do CPC/2015 
(Lei n° 13.105/2015)43, que conce-
de ao Poder Judiciário a função de 
proteger o patrimônio do devedor 
em casos em que o arresto venha a 
atingir bens impenhoráveis (art. 854, 
§ 3º, inc. I, da Lei n° 13.105/2015). 

No modelo brasileiro atual, o 
magistrado, a pedido da Fazenda 
Pública, determinará a indisponibili-
dade dos ativos financeiros existentes 
em nome do devedor, sendo que a 
ordem judicial será efetivada, pelas 
instituições financeiras, através de 
um “sistema eletrônico gerido pela 
autoridade supervisora do sistema 
financeiro nacional” (art. 854, caput, 
da Lei n° 13.105/2015). Nessa estei-
ra, a declaração de indisponibilidade 
será limitada pela quantia descrita 
na Certidão de Dívida Ativa, sendo 
o devedor intimado para, em cinco 
dias, comprovar, se for o caso, que 
as quantias são impenhoráveis ou 
que a indisponibilidade foi excessiva 
(art. 854, § 3º, incisos I e II, da Lei n° 
13.105/2015).

Logo, por mais que se fizesse, 
no Brasil, o arresto de valores e ati-
vos financeiros (“garnishment”) dos 
contribuintes-devedores por meio de 
um processo administrativo-fiscal de 
cobrança, revela-se difícil que não 
haja como o executado levar ao Po-
der Judiciário a análise da natureza 
das quantias bloqueadas, vale dizer, 

a verificação de se tratar de verbas 
impenhoráveis ou não. 

Isto se torna ainda mais claro se ti-
vermos em mente que a “requirement 
to pay” é conceituada como uma 
notificação ou aviso legal (“legal no-
tice”) que a Canada Revenue Agency 
envia para um terceiro. Ademais, sua 
aplicação, no Canadá, pode afetar 
diversos tipos de pagamento ou en-
trega de valores que um terceiro tenha 
que fazer em favor do contribuinte 
(devedor), o que inclui até salários. 
Em suma, no ordenamento jurídico 
canadense, a “requirement to pay” é 
uma forma de cobrança do crédito 
tributário que possui um status de 
ordem legal, que, no plano concreto, 
significa ser um documento oficial 
em relação ao qual o terceiro está 
obrigado a cumprir, não precisando 
a Canada Revenue Agency de uma 
ordem judicial para tanto. 

A equiparação de uma ordem 
legal de cobrança de caráter admi-
nistrativo a uma ordem judicial, pro-
vavelmente, seria objeto de críticas no 
Brasil, pois se permitiria que a própria 
administração tributária, além de 
executar a cobrança, também tivesse 
a análise final quanto à legalidade da 
indisponibilidade, bloqueio e confisco 
dos valores. Frise-se que o problema 
não seria o arresto dos valores e ati-
vos financeiros (“garnishment”) em si, 
mas a forma pela qual a notificação 
ou aviso legal (“legal notice”) seria 
concretizada, em especial quanto 
às quantias consideradas impenho-
ráveis. 

Assim, caso se adotasse no Brasil 
a substituição de um processo judicial 
de cobrança do crédito tributário 

(hoje, regulado pela Lei n° 6.830/80) 
por um processo em parte adminis-
trativo (com a compensação tributária 
forçada e o arresto de valores e ativos 
financeiros) e em parte judicial (com 
o registro da dívida na Justiça Fede-
ral e a propositura de um “writ of 
execution”), seria recomendável que, 
no que tange ao arresto de valores e 
ativos financeiros (“garnishment”), a 
notificação legal (“legal notice”) do 
arresto fosse submetida a uma pré-
via ou posterior apreciação do Poder 
Judiciário, a fim de que se evitasse 
o bloqueio de verbas consideradas 
impenhoráveis pela legislação – ou 
a alegação, pelo contribuinte, de que 
o seu direito de acesso à Justiça teria 
sido violado.

Por fim, outra grande diferença 
entre os dois sistemas de cobrança diz 
respeito à forma de execução judicial 
da dívida. No modelo canadense, o 
registro da dívida na Federal Court of 
Canada permite que a Canada Reve-
nue Agency possa se dirigir ao Poder 
Judiciário a fim de obter uma ordem 
judicial no sentido de confiscar todos 
os bens e ativos do devedor (declara-
ção de indisponibilidade) e aliená-los 
em favor da Fazenda Pública. Para 
tanto, a Canada Revenue Agency 
propõe uma ação judicial específica: 
o “writ of execution”. 

Assim, enquanto no Brasil é ne-
cessário que a Fazenda Pública 
protocole uma ação judicial de co-
brança sob o rito da execução fiscal, 
a qual possibilitará que o devedor, 
além de apresentar uma exceção de 
pré-executividade, proponha uma 
ação judicial correlata (embargos á 
execução) que suspenderá a trami-

43 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao exe-
cutado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis 
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser 
cumprido pela instituição financeira em igual prazo.
§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela 
instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz 
da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da 
execução.” (art. 854, caput e §§1° a 5°, do CPC/2015)
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tação do processo de execução, no 
Canadá, bastará ao Fisco propor o 
“writ of execution”, cujo objetivo é 
a apreensão e alienação dos bens 
(“seizure and sale of property”). Isto 
é, no nosso ordenamento jurídico, 
torna-se necessária a propositura 
de uma ação judicial que enfrentará 
todas as fases de um processo de 
execução, o que inclui a revisão das 
decisões pelas instâncias superiores 
(seja por agravos de instrumento, seja 
por recursos de apelação) e extraor-
dinárias (quer pelo recurso especial, 
quer pelo recurso extraordinário), 
além da modalidade de defesa do 
devedor através da propositura da 
ação de embargos à execução (que, 
por ser uma nova ação, também 
enfrentará todas as fases comuns ao 
processo de conhecimento). 

Em contrapartida, o modelo 
canadense restringe a fase judicial 
à apreensão e alienação dos bens 
(“seizure and sale of property”), o 
que torna a satisfação da dívida 
muito mais célere. Nesse aspecto, 
e à luz do Direito Processual Civil, 
o “writ of execution” se assemelha 
muito ao cumprimento de sentença 
no Brasil, ou a um processo de 
execução condensado (ou de rito 
sumaríssimo). Isto porque, no Ca-
nadá, o registro da dívida gera um 
certificado que possui a mesma for-
ça e efeitos de uma decisão judicial, 
de modo que o “writ of execution” 
busca, justamente, dar efetividade 

ao certificado, que tem a natureza 
de um título executivo extrajudicial. 
Ocorre que, ao invés de iniciar um 
processo de execução (com todas 
as fases processuais que lhes são 
comuns), o “writ of execution” visa, 
especificamente, à satisfação da dí-
vida de maneira dirigida, no caso, a 
partir da apreensão e alienação dos 
bens (“seizure and sale of property”). 
Assim, com a obtenção do dinheiro 
através do processo de apreensão 
e alienação dos bens do devedor, 
a medida judicial se extingue, não 
havendo, portanto, retardo na qui-
tação do débito. 

Nota-se, portanto, que não há 
qualquer óbice no ordenamento jurí-
dico brasileiro para a eventual adoção 
da apreensão e alienação dos bens 
(“seizure and sale of property”) sob 
o formato do “writ of execution”. No 
Brasil, o art. 185-A do CTN44 já prevê 
a declaração de indisponibilidade 
de bens e direitos, o que aumenta o 
potencial de eficácia da expedição do 
mandado de penhora e avaliação so-
bre os bens do devedor (art. 7° da Lei 
n° 6.830/80)45 e do futuro leilão (art. 
23 da Lei n° 6.830/80).46 Frise-se que 
as três medidas exigem a concordân-
cia do magistrado competente para 
apreciar a execução fiscal, de modo 
que a necessidade, existente no Brasil, 
de apreciação judicial das figuras 
jurídicas em questão é semelhante à 
adotada no Canadá. 

Logo, se houvesse, no Brasil, um 

44 “Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penho-
ráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem 
registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de
capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos 
bens ou valores que excederem esse limite. 
§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo
enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade
houverem promovido.”
45 “Art. 7º O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I – citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;
II – penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;
II – penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou
seguro garantia;
III – arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
IV – registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e
V – avaliação dos bens penhorados ou arrestados.”
46 “Art. 23 A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz.
§ 1º A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem.
§ 2º Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital.”
47 Vide organograma da PGFN. Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-ainformacao/institucional/organograma/organograma-da-pgfn>. Acesso em: 
20 nov.2016.

processo de cobrança do crédito 
tributário em que apenas o registro 
da dívida na Justiça Federal e a pro-
positura de um “writ of execution” 
fossem efetuados na esfera judicial, 
não haveria qualquer impedimento 
legal ou constitucional para a sua 
adoção, haja vista as regras atual-
mente existentes no ordenamento 
jurídico pátrio. 

Por fim, cumpre ressaltar que o 
desenho institucional da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional facilita a 
adoção de um modelo de cobrança 
do crédito tributário dividido em uma 
fase administrativa (com a compensa-
ção tributária forçada e o arresto de 
valores e ativos financeiros) e em uma 
fase judicial (com o registro da dívida 
na Justiça Federal e a propositura de 
um “writ of execution”). Isto porque a 
PGFN já possui em sua estrutura uma 
adjuntoria de consultoria e contencio-
so tributário e uma diretoria de gestão 
da Dívida Ativa da União, além de 
Procuradorias Regionais, Estaduais e 
Seccionais da Fazenda Nacional, que 
promovem as atividades de cobrança 
judicial e de gestão administrativa do 
crédito tributário.47 Vale dizer, bastaria 
o desenvolvimento e o investimento 
nas áreas de cobrança e de adminis-
tração tributária da PGFN para que o 
modelo cindido de cobrança do cré-
dito tributário fosse executado, sendo 
desnecessária a reformulação ou a 
criação de outro órgão para promover 
essa função.
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Conclusão
Tal como observado acima, no 

Canadá, a cobrança do crédito tribu-
tário se estrutura, fundamentalmente, 
na esfera administrativa, a partir 
da utilização de três instrumentos 
procedimentais: (i) a compensação 
tributária forçada (“tax set-off”), (ii) o 
arresto de valores e ativos financeiros 
(“garnishment”) e (iii) o registro da 
dívida na Federal Court of Canada. 

Na compensação forçada de dé-
bitos tributários (“tax set-off”), a Ca-
nada Revenue Agency pode bloquear 
quaisquer créditos a serem recebidos 
pelo contribuinte e compensá-los 
com as dívidas fiscais existentes, 
mesmo que sejam créditos e débitos 
de tributos diferentes.

Já no arresto de valores e ativos 
financeiros (“garnishment”), a Cana-
da Revenue Agency pode emitir uma 
ordem de arresto sobre quantias e 
ativos do devedor que estejam sob a 
posse ou a administração de tercei-
ros. A ordem de arresto é concreti-
zada na “requirement to pay”, a qual 
é enviada para o terceiro detentor 
ou administrador dos valores, a fim 
de que a quantia seja redirecionada 
para o Fisco. 

Por sua vez, no registro da dívi-
da na Federal Court of Canada, a 
agência obtém um certificado que 
confirma a quantia devida pelo 
contribuinte em favor do governo na-
cional, tendo o documento a mesma 
força e efeitos de uma decisão judi-
cial. Ou seja, na prática, o certificado 
tem a natureza de um título executivo 
extrajudicial, semelhante à Certidão 
de Dívida Ativa existente no Brasil.

Na esfera judicial, a Canada Re-
venue Agency, ao registrar a dívida 
na Federal Court of Canada, se utiliza 
de um “writ of execution” para confis-
car e alienar os bens do devedor, em 
favor da Fazenda Pública. Assim, sob 
o viés processual, o “writ of execu-
tion” se assemelha ao cumprimento 
de sentença ou a um processo de 
execução extremamente célere, uma 
vez que o registro da dívida gera um 

certificado, o qual possui a mesma 
força e efeitos do que uma decisão 
judicial. A satisfação da dívida é di-
rigida à apreensão e alienação dos 
bens (“seizure and sale of property”), 
de modo que, com a obtenção do 
dinheiro através do processo legal, 
a medida judicial se extingue.

Ante a estrutura básica de cobran-
ça do crédito tributário no Canadá, 
torna-se possível promover algumas 
sugestões de alteração legislativa no 
Brasil, de modo a reunir os benefícios 
de celeridade e eficácia do modelo 
canadense e compatibilizálos ao 
sistema brasileiro. 

-fiscais ordinários, com a finalidade 
de arrecadar tributos, e de expedir 
atos administrativos de caráter 
coercitivo, os quais alcançam o 
patrimônio do particular), no Brasil, 
essa atividade somente poderia ser 
executada pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, haja vista o 
art. 131, §2°, da Constituição da 
República de 1988. Assim, não 
há impedimento legal para que 
o modelo atual de cobrança do 
crédito tributário (integralmente 
judicial) seja substituído por uma 
execução fiscal com uma fase inicial 
administrativa (com a compensa-
ção tributária forçada e o arresto 
de valores e ativos financeiros) e 
uma fase posterior judicial (com o 
registro da dívida na Justiça Fede-
ral e a propositura de um “writ of 
execution”), ambas coordenadas e 
aplicadas pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. 

Em segundo lugar, caso se adote 
no Brasil a substituição de um pro-
cesso judicial de cobrança do crédito 
tributário por um processo em parte 
administrativo (com a compensação 
tributária forçada e o arresto de 
valores e ativos financeiros) e em 
parte judicial (com o registro da 
dívida na Justiça Federal e a pro-
positura de um “writ of execution”), 
seria recomendável que, quanto ao 
arresto de valores e ativos financei-
ros (“garnishment”), a notificação 
legal (“legal notice”) do arresto fosse 
submetida a uma prévia ou posterior 
apreciação do Poder Judiciário, a 
fim de que se evitasse o bloqueio de 
verbas consideradas impenhoráveis 
pela legislação.

Deve-se observar que, no Brasil, 
essa forma de execução poderia ser 
questionada em razão do art. 854 
do CPC/2015 (Lei n° 13.105/2015), 
que concede ao Poder Judiciário a 
função de proteger o patrimônio do 
devedor em casos em que o arresto 
venha a atingir bens impenhorá-
veis (art. 854, § 3º, inc. I, da Lei n° 
13.105/2015). 

Em primeiro lugar, nota-se que 
seria plenamente possível ocorrer a 
substituição, no Brasil, de um pro-
cesso judicial de cobrança do crédito 
tributário (atualmente, regulado pela 
Lei n° 6.830/80) por um processo em 
parte administrativo (com a compen-
sação tributária forçada e o arresto 
de valores e ativos financeiros) e em 
parte judicial (com o registro da dívi-
da na Justiça Federal e a propositura 
de um “writ of execution”). 

Frise-se que, por mais que a 
Canada Revenue Agency possua a 
capacidade de arrecadação e co-
brança do crédito tributário (atribui-
ção de emitir atos administrativo-

Nota-se que 
seria plenamente 
possível ocorrer 
a substituição, 

no Brasil, de um 
processo judicial de 
cobrança do crédito 
tributário... por um 
processo em parte 
administrativo e em 

parte judicial
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Em terceiro lugar, com a cisão da 
cobrança do crédito tributário em 
duas etapas, seria possível concentrar 
a fase judicial em medidas constritivas 
específicas. Adaptando os institutos 
canadenses ao ordenamento jurídico 
brasileiro, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional poderia se utilizar 
de uma ação judicial específica, nos 
moldes do “writ of execution”, para 
tão somente obter uma ordem judicial 
no sentido de confiscar todos os bens 
e ativos do devedor (declaração de 
indisponibilidade) e aliená-los em 
favor da Fazenda Pública. 

Vale dizer, ao invés de iniciar um 
processo de execução (com todas 
as fases processuais que lhes são 
comuns), a Procuradoria da Fazenda 
Nacional ajuizaria um “writ of exe-
cution”, visando, especificamente, à 
satisfação da dívida de maneira diri-
gida, no caso, a partir da apreensão 
e alienação dos bens (“seizure and 
sale of property”). Destarte, com a 
obtenção do dinheiro através do pro-
cesso de apreensão e alienação dos 
bens, a medida judicial se extinguiria. 

Na realidade, a apreensão e 
alienação dos bens (“seizure and 
sale of property”) sob o formato do 
“writ of execution”, viria a substituir 
a declaração de indisponibilidade 
de bens e direitos do art. 185-A do 
CTN, a expedição do mandado de 
penhora e avaliação sobre os bens 
do devedor previsto no art. 7° da Lei 
n° 6.830/80 e o leilão dos bens do 
art. 23 da Lei n° 6.830/80, tornando 
mais célere a execução fiscal. 

Por derradeiro, ressalte-se que 
o desenho institucional da Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional 
torna desnecessária a reformulação 
ou a criação de outro órgão para 
promover as atividades de cobrança 
administrativa e judicial do crédito 
tributário. Uma vez que a PGFN pos-
sui em sua estrutura Procuradorias 
Regionais, Estaduais e Seccionais 
da Fazenda Nacional que executam 
as atividades de cobrança judicial e 
de gestão administrativa do crédito 

tributário e que existe, no órgão cen-
tral, uma adjuntoria de consultoria e 
contencioso tributário e uma diretoria 
de gestão da Dívida Ativa da União, 
bastaria ao legislador adotar o mo-
delo de cobrança do crédito tributário 
dividido em uma fase administrativa 
(com a compensação tributária for-
çada e o arresto de valores e ativos 
financeiros) e em uma fase judicial 
(com o registro da dívida na Justiça 
Federal e a propositura de um “writ 
of execution”). Em suma, seria neces-
sário apenas o desenvolvimento e o 
investimento nas áreas já existentes de 
cobrança e de administração tributá-
ria da PGFN para que o modelo cin-
dido de cobrança do crédito tributário, 
com seus instrumentos de inspiração 
canadense, fosse aplicado no Brasil, 
o que traria mais economia e rapidez 
para a adoção do novo modelo. n
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