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Necessária mudança de paradigma na
cobrança de créditos tributários no Brasil

Anderson Ricardo Gomes (PSFN/Marília)

Resumo

O modelo brasileiro de co-
brança de créditos tributários 
inadimplidos é ineficiente, 

uma vez que apresenta resultados 
pífios no que se refere aos valores 
arrecadados. A partir de informações 
e experiências colhidas no Direito 
comparado se busca o aperfeiçoa-
mento da cobrança tributária com 
a proposta de que essa atividade 
seja realizada pela Administração 
Tributária, desjudicializando a exe-
cução fiscal. Embora a execução 
fiscal administrativa seja um instru-
mento validamente compatível com 
a Constituição Federal para elevar a 
efetividade na cobrança dos créditos 
tributários, o efetivo salto qualitativo 
para fins de melhora substancial dos 
resultados arrecadatórios exige a 
mudança de paradigma que norteia 
a execução fiscal.

Introdução
No modelo de Estado Fiscal, que 

é concebido como aquele que busca 
os recursos econômicos para fazer 
frente às despesas necessárias ao 
desempenho de suas funções na 
contribuição dos cidadãos, a maior 
parte de suas receitas advém do pa-
trimônio particular de seus súditos, 
na medida em que estes são obri-
gados a proceder ao pagamento 
de tributos.

No entanto, em sociedades po-
líticas concebidas como Estados de 
Direito, o poder de tributar encontra 
limites no princípio da legalidade, 
instituído como garantia de controle 
da ânsia arrecadatória do Estado de 
um lado, e como garantia de liber-
dade, segurança jurídica e proprie-
dade dos cidadãos de outra feita1.

A República Federativa do Brasil, 
na formatação que lhe conferiu a 

Constituição Federal de 1988, no 
que se refere à origem de suas 
receitas, caracteriza-se como um 
Estado Fiscal ao dar ênfase à tribu-
tação como principal fonte de seus 
recursos econômicos. Em síntese, os 
tributos consubstanciam o suporte fi-
nanceiro do Estado brasileiro, sendo 
esta a razão da relevância do estudo 
dos tributos.

Não efetuando o pagamento do 
crédito tributário voluntariamente no 
prazo previsto na legislação, referido 
crédito adquire exigibilidade, e a 
partir deste momento é possibilitada 
à Fazenda Pública a utilização da co-
brança coercitiva ou execução fiscal.

O presente estudo tem por objeto 
de exame exatamente os modelos 
de execução fiscal adotados no 
Brasil e no Direito Comparado como 
instrumentos de cobrança de crédi-
tos tributários, com o fim de analisar 
a juridicidade de eventuais propos-
tas de mudanças, aperfeiçoamento 
o ganho de eficiência no sistema de 
execução fiscal brasileiro, haja vista 
sua notória ineficiência.

A partir do estudo das experiên-
cias colhidas no Direito alienígena, 
investiga-se a compatibilibilidade 
jurídica da execução fiscal adminis-
trativa com os preceitos contidos na 
Constituição Federal, defendendo-
-se que a desjudicialização da 
cobrança dos créditos tributários é 
válida como meio de buscar o apri-
moramento do modelo brasileiro. 

No entanto, a efetividade subs-
tancial da execução fiscal brasileira 
depende da substituição do atual 
paradigma de cobrança forçada 
dos créditos tributários para um 
novo paradigma, segundo o qual 
o procedimento da execução fis-
cal deve ter como preocupação 
principal a satisfação do crédito 
tributário inadimplido, possuindo 
fundamentação jurídica no princípio 
constitucional da eficiência e na 
interpretação econômica do Direito.

Assim, o aperfeiçoamento da 
cobrança de créditos tributários no 
Brasil depende da mudança cultural 
e conjunta dos atores envolvidos 
nesta atividade, sobretudo do legis-
lador e dos membros do Poder Judi-
ciário, com a revisão da produção 
legislativa e jurisprudencial, a fim 
de se corrigir exageros de natureza 
garantista por parte do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário.

Como metodologia, foi realizada 
pesquisa jurídico-teórica, proceden-
do-se à investigação junto a livros 
doutrinários, artigos jurídico-cien-
tíficos e ementas jurisprudenciais.

2  – O MODELO DE EXECUÇÃO 
FISCAL BRASILEIRO E SUA CRISE

A execução fiscal brasileira é 
integralmente judicial, significan-
do que a pretensão creditória do 
Estado deve ser exposta em uma 
ação e o procedimento executivo é 
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1 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. 3 vol. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 03.
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inteiramente presidido e realizado 
por magistrados e servidores judi-
ciais, mesmo os atos materiais, que 
não demandem juízos ou resolução 
de questões (sendo estes últimos 
a grande maioria dos atos que se 
praticam na execução fiscal).

Aludido procedimento é regu-
lamentado pela Lei n.º 6.830/80, 
que tem caráter de lei nacional, 
uma vez que é aplicável a todos os 
entes da federação. Esta lei confere 
ao crédito tributário tutela jurídica 
diferenciada em razão da natureza 
pública do crédito buscado pela 
ação (supremacia do interesse públi-
co sobre o particular), no sentido de 
que propicia à Fazenda Pública prer-
rogativas processuais e um proce-
dimento executivo mais célere2 que 
o procedimento executivo ordinário 
previsto no Código de Processo Civil 
para os demais credores.

  Embora dispondo de um pro-
cedimento pré-concebido e estrutu-
rado de forma idônea para realizar 
a satisfação do crédito tributário 
inadimplido, é consenso entre to-
dos os profissionais que lidam com 
a execução fiscal que o modelo 
brasileiro de cobrança coercitiva se 
encontra em crise, apresentando-se 
extremamente ineficiente, conforme 
admitido pelo então Procurador-
-Geral da Fazenda Nacional, no 
ofício n.º 624/2007/PGFN-PG, en-
caminhado ao Ministro da Fazenda, 
no qual se expõe os motivos para a 
apresentação de proposta legislativa 
regulamentando a execução fiscal 
administrativa, onde se lê:

Conforme demonstram os dados 
apresentados anteriormente, o sis-
tema de cobrança judicial tem se 
caracterizado por ser moroso, caro, 
extremamente formalista e pouco 

eficiente. Isto decorre do fato de não 
ser o Judiciário agente de cobrança 
de créditos, mas sim instituição dedi-
cada a aplicar o direito e promover 
a justiça.3 

Tal percepção sobre a ineficácia 
sistêmica do modelo de execução 
fiscal vigente é corroborada pe-
los dados estatísticos divulgados 
anualmente pelos relatórios Justi-
ça em Números, divulgados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, 
que informam que as execuções 
fiscais representam aproximada-
mente 40% de todos os processos 
ajuizados no Brasil, com taxa de 
congestionamento por volta de 
90% e índice de recuperabilidade 
anual médio de 1% do valor de 
estoque da dívida ativa fazendária 
cobrada em juízo4.

Conduzem às mesmas conclu-
sões os resultados do estudo espe-
cífico solicitado pela Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional junto 
ao Instituto de Pesquisas Econômicas 
aplicadas (IPEA) para análise do 

custo e tempo do processo de execu-
ção fiscal, divulgado em janeiro de 
2012, o qual concluiu que o tempo 
médio total de tramitação dos pro-
cessos de execução fiscal ajuizadas 
pela PGFN é de 09 anos, 09 meses 
e 16 dias, que a probabilidade de 
obter-se a recuperação integral do 
crédito é de 25,8% e que só é eco-
nomicamente justificável o executivo 
fiscal cujo crédito exequendo for 
superior a R$ 21.731,455.

Neste contexto, e como tentativa 
de promover mudanças capazes 
de  aperfeiçoar e gerar ganho de 
eficiência no sistema de execução 
fiscal brasileiro, fora apresentada 
no Congresso Nacional proposta 
de lei instituidora da execução fis-
cal administrativa no ordenamento 
jurídico pátrio6, o que provocou 
intensos debates no ambiente jurí-
dico brasileiro acerca da constitu-
cionalidade de eventual execução 
fiscal administrativa, bem como da 
idoneidade de tal medida como 
forma para solucionar a ineficiência 
da execução fiscal no Brasil.

Visando colher subsídios para 
o exame desses questionamentos, 
assim como para a formulação de 
eventuais proposições tendentes ao 
aprimoramento da execução fiscal, 
passa-se à exposição resumida dos 
modelos de cobrança de créditos 
públicos institucionalizados em Por-
tugal, na França, na Argentina e, 
com especial atenção, na Espanha 
e nos Estados Unidos, os quais ins-
piraram mais diretamente o projeto 
legislativo de execução fiscal admi-
nistrativa brasileiro. 

Em seguida, é feito um breve 
apanhado sobre os principais pon-
tos do projeto de lei que dispõe so-
bre a execução fiscal administrativa.

2 “[...]. No Brasil, a ideia de que um único procedimento seria o retrato da indiferença do processo em relação ao direito material foi sustentada por Ovídio Baptista da Silva 
(p. ex., Curso de Processo Civil, vol. I, 1987), em obra de grande consciência e profundidade crítica. Argumentou-se aí que a uniformidade procedimental é discriminadora 
de posições sociais e de situações substanciais que não se adaptam às características do procedimento ordinário. Essa reação doutrinária propôs que os procedimentos 
variassem conforme as necessidades carentes de tutela. Pensou-se em procedimentos diferenciados, construídos basicamente mediante a técnica da cognição (sumária e 
parcial) a partir das necessidades de direito material” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. 2. Ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 68).
3 Ofício n.º 624/2007/PGFN-PG, p. 07.
4 http://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/governanca-diferenciada-das-execucoes-fiscais.  
5 CAMPELLO, André Emmanuel Batista Barreto; FERNANDES, Helga Letícia da Silva. Execução fiscal: o colapso de um sistema. Disponível em: file:///C:/Users/22056487802/
Downloads/execucao_fiscal-_o_colapso_de_um_sistema%20(2).pdf. Acesso em: 27/01/2017, p. 14.
6 O projeto de lei mais atual que dispõe sobre a execução fiscal administrativa se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, registrado como Projeto de Lei n.º 
5.080, de 2009.
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3  – COBRANÇA DE CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO NO DIREITO 
COMPARADO

3.1 – O modelo de cobrança 
fiscal em Portugal, na França e 
na Argentina

Em Portugal, o conjunto de atos 
materiais tendentes à satisfação 
do credor estatal é realizado por 
agentes públicos integrantes do 
Poder Executivo, razão pela qual se 
pode afirmar que a execução fiscal 
portuguesa é realizada no âmbito 
administrativo, sendo previsto e re-
gulamentado pelo Código Português 
de Procedimento Tributário.

Também é ampla a extensão dos 
bens do devedor que são alcançá-
veis pela execução, abrangendo 
bens móveis, frutos ou rendimento 
dos imóveis, ainda que estes sejam 
impenhoráveis, e atinge até mes-
mo salários dos trabalhadores. E 
a extinção da execução fiscal ad-
ministrativa pode ser realizada por 
meio do adimplemento forçado ou 
voluntário.

Na França, a cobrança de crédi-
tos tributários inadimplidos, desig-
nada de encaissement, é realizada 
toda no âmbito administrativo, 
sendo os agentes fiscais franceses 
os responsáveis pelos atos de bus-
ca patrimonial e expropriação de 
bens do devedor tributário, uma 
vez que os atos de constituição e 
cobrança de créditos fiscais são 
auto-executórios.

Quanto aos bens passiveis de 
penhora, merece destacar que até 
mesmo parcela do salário do execu-
tado é sujeita à constrição, limitado 
a 50% do valor do montante salarial.

Embora administrativa a execu-
ção fiscal francesa, e tendo os atos 
da administração tributária contro-
láveis pela própria Administração, 
em razão do sistema de jurisdição 
administrativa vigente neste or-
denamento jurídico, o direito de 
defesa do contribuinte executado é 
garantido de forma substancial por 

meio da previsão de instrumentos 
processuais e recursais de revisão 
dos atos administrativos praticados 
pelos agentes fiscais na condução 
do procedimento de cobrança, e 
cuja apreciação é de competência 
de tribunais administrativos.

Na Argentina, a execução fiscal é 
realizada na via administrativa, sendo 
a Administração Federal de Ingressos 
Públicos o órgão estatal responsável 
pelo processamento e realização de 
atos materiais de expropriação patri-
monial do devedor tributário.

Quanto aos bens passíveis de 
penhora, o agente fiscal tem a prer-
rogativa de penhorar, administrati-
vamente, contas bancárias e demais 
ativos financeiros depositados em 
bancos, bem como de constritar 
bens de qualquer natureza visando 
à satisfação do crédito público.

É prevista a figura da penhora 
preventiva, a ser realizada a qual-
quer momento do procedimento de 
execução, e também a indisponibi-
lidade de bens do contribuinte e de 
eventuais responsáveis tributários e 
devedores solidários.

Faculta-se ao executado im-
pugnar a cobrança perante a au-
toridade competente que conduz a 
execução fiscal. 

E é possível a submissão ao 
Poder Judiciário da juridicidade do 
procedimento por ação do contri-
buinte para questionar a validade 
jurídica dos atos administrativos de 
cobrança.

3.2 – O modelo de cobrança 
fiscal na Espanha

Na Espanha, o recolhimento 
de tributos ou a recaudación pode 
decorrer do pagamento voluntário 
destes pelos contribuintes, ou da 
cobrança coativa, que no direito 
espanhol recebe a nomenclatura de 
via de apremio. O assunto é discipli-
nado pelo normativo nominado de 
Ley General Tributária, o qual traz 
o procedimento de apremio, que 
consiste na execução fiscal adminis-
trativa espanhola.

Também na Espanha, a cobrança 
executiva dos créditos fiscais se dá 
na via administrativa.

A cobrança de dívidas tributárias 
na Espanha se dá em dois períodos 
ou fases distintas. Na primeira fase, 
chamada de período voluntário, o 
contribuinte recolhe espontanea-
mente o tributo apurado segundo 
a legislação tributária aplicável. O 
segundo período é nominado exe-
cutivo, e nesta fase o contribuinte 
submete-se ao procedimento admi-
nistrativo de execução.

Iniciado o período executivo, a 
administração tributária espanhola 
pode cobrar coercitivamente seu 
crédito, por meio de processo de 
execução, conduzido por si mesma, 
com a possibilidade de utilização 
das várias prerrogativas que a legis-
lação espanhola lhe confere para a 
cobrança do crédito tributário.

O processamento judicial da 
execução fiscal é vedado no ordena-
mento espanhol, conforme assevera 
mais uma vez Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy7.

A execução fiscal administrativa 
inicia-se e tem impulso oficioso 
em relação ao seu procedimento, 
suspendendo-se, excepcionalmente, 

7 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal na Espanha. Disponível em: http://www.arnaldogodoy.adv.br/artigos/execucaofiscalespanha.htm. Acesso em: 
25/01/2017.
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e tão somente, nos casos de suspen-
são da exigibilidade do crédito exe-
quendo, ou quando demonstrada 
de plano a insubsistência do referido 
crédito tributário.

A execução fiscal administrativa 
é instruída por título executivo, no-
minado de providencia de apremio, 
e dotado de presunção de exigibili-
dade, liquidez e certeza, consistindo 
em documento apto a ensejar a 
penhora administrativa.

Quanto ao procedimento pro-
priamente dito, a execução fiscal 
administrativa espanhola se inicia 
com a notificação do devedor, na 
qual deve constar a identificação da 
dívida e a discriminação dos valores 
do principal e acessórios cobrados 
(recargos del período ejecutivo).

Decorrido o prazo para o re-
colhimento do crédito exequendo 
após a notificação inicial do período 
executivo, autoriza a Administração 
tributária espanhola a efetuar ime-
diatamente a penhora administra-
tiva de bens do devedor, ao que se 
seguirá nova notificação ao devedor, 
oportunizando-lhe a contestação da 
cobrança.

Rejeitada a defesa do contri-
buinte, passa-se à fase da tomada 
definitiva dos bens do executado, 
com o leilão ou adjudicação dos 
bens penhorados. 

Sobre os bens passíveis de pe-
nhora e sobre a ordem de constri-
ção, tem-se que a penhora deverá 
incidir, preferencialmente, sobre 
dinheiro, bens móveis e imóveis, 
sendo de se destacar a possibilidade 
de a penhora recair sobre soldos, 
salários e aposentadorias.

A alienação judicial do bem pe-
nhorado depende do “trânsito em 
julgado” da decisão administrativa 
relativa à respectiva execução fiscal.

E o procedimento se encerra com 
o recolhimento do crédito, com a 
extinção do mesmo por qualquer 
outra causa ou com a constatação 

de que o débito fiscal não seja mais 
passível de cobrança em razão da 
declaração de falência ou insolvên-
cia dos obrigados ao pagamento.

3.3 – O modelo de cobrança 
fiscal nos Estados Unidos

No sistema norte-americano são 
previstas duas formas diversas para 
a cobrança de créditos tributários: 
de um lado, tem-se a cobrança 
administrativa, designada admi-
nistrative collection procedure, e de 
outro, a cobrança na via procedi-
mento perante o Poder Judiciário, 
o foreclosure action. 

As atribuições do fisco norte-
-americano, na esfera federal, são 
de competência do Internal Revenue 
Service (equivalente à Receita Fe-
deral no Brasil), sendo que a este 
órgão cabe a escolha discricionária 
por qual forma de cobrança adotar 
para exigência de tributos inadim-
plidos.

Na grande maioria das situa-
ções, a execução fiscal se opera 
no âmbito administrativo, com o 
Internal Revenue Service pratican-
do todos os atos de expropriação 
patrimonial do devedor, vez que a 
tramitação da cobrança coercitiva 

na seara administrativa se apre-
senta mais célere e, por corolário, 
eficiente, haja vista o alto grau de 
poder e discricionariedade de que 
são dotados os agentes fiscais norte-
-americanos, conforme observa Ju-
les Michelet Pereira Queiroz e Silva8.

O procedimento executivo fis-
cal administrativo tem por carac-
terísticas principais a celeridade 
procedimental e a severidade das 
medidas expropriatórias adotadas 
pela Administração tributária que 
implicam graves e sérias consequ-
ências na vida negocial do contri-
buinte inadimplente, tratando-se de 
“procedimento que privilegia o fisco 
em todas as instâncias, temido pelas 
consequências e pelo tormento que 
representa na vida do contribuinte”, 
conforme comenta Arnaldo Sam-
paio de Moraes Godoy9.  

A opção pela administrative 
collection procedure (execução ad-
ministrativa) demonstra o alto grau 
de prerrogativas de que dispõem os 
agentes fiscais norte-americanos na 
busca pela satisfação dos tributos 
inadimplidos.

Por outro lado, a preterição de 
tais agentes pela cobrança via pro-
cedimento judicial se justifica pelo 
excesso de formalidade e morosida-
de que a tramitação perante o Poder 
Judicial acarreta, o que, no juízo das 
autoridades fiscais, é prejudicial à 
rápida e efetiva satisfação do crédito 
inadimplido, o que iria contra ao 
pragmatismo típico da cultura dos 
Estados Unidos, conforme anota 
Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, 
ipsis litteris:

A execução fiscal por via adminis-
trativa é o meio mais comum, mais 
usado, garantindo a tomada de bens 
do devedor e a realização do crédito 
público sem a intervenção do Judi-
ciário. Formalidades e delongas são 
dispensadas. A relutância por parte 
do governo norteamericano em usar 
o processo judicial como mecanismo 

8 QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira. Execução fiscal: eficiência e experiência comparada. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/
publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet. Acesso em: 26/01/2017.
9 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Execução fiscal administrativa nos EUA intimida. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2010-mai-26/execucao-fiscal-admi-
nistrativa-eua-intimida-sumaria. Acesso em: 26/01/2017.
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de execução fiscal reflete os custos 
e o tempo gastos em discussões 
judiciárias. A utilização da via admi-
nistrativa é comprovação de adesão 
a realismo jurídico. O que é típico da 
cultura normativa norteamericana, 
reflexo do pragmatismo de William 
James, Charles S. Pierce e de John 
Dewey, e consequente inserção no 
pensamento jurídico daquele país, 
o que aferível na trajetória de Oliver 
Wendell Holmes Jr., entre outros.10

Convém anotar que o modelo 
dos Estados Unidos é permeado 
pela cultura de conformidade tribu-
tária voluntária, identificada como 
voluntary compliance, segundo a 
qual o pagamento de tributos deve 
ser considerado como um exercício 
de cidadania, no sentido de repre-
sentar a contribuição individual do 
cidadão à coisa pública e a manu-
tenção dos serviços públicos gerais. 

Neste contexto social, existe um 
dever fundamental ao pagamento 
do tributo, nos termos dogmáticos 
desenvolvidos pelo autor português 
José Casalta Nabais11, e, em con-
trapartida, aqueles que não contri-
buem com o recolhimento tributário 
segundo as respectivas capacidades 
contributivas são destinatários de 
um grande desvalor social perante 
seus concidadãos, o que justifica e 
legitima a extrema severidade com a 
qual o ordenamento jurídico norte-
-americano trata os inadimplentes 
tributários (legislação penal de 
tolerância mínima, imposição de 
severas multas tributárias e procedi-
mentos executivos enérgicos).

A execução fiscal judiciária (fo-
reclosure action) é reservada, na 
prática, para tratar de situações em 
que há conflitos de interesse entre os 
credores do devedor tributário, em 
casos de concurso de credores, em 
procedimento similar ao procedi-
mento falimentar brasileiro. 

Quanto ao procedimento da 

execução fiscal administrativa pro-
priamente dito, tem que, após a 
constituição do crédito tributário, 
este é inscrito no fisco como crédito 
a ser cobrado (assessment of tax). 
Em sequência, a autoridade fiscal 
identifica o nome do contribuinte, a 
dívida, seu valor, período de apura-
ção, natureza do tributo.

O fisco tem o prazo de 60 dias 
para notificar o contribuinte para o 
pagamento imediato do tributo, a 
contar do ato de inscrição em lista 
de devedor (assessment), dispondo 
do prazo de 10 anos para promover 
a execução da dívida, tanto na esfe-
ra administrativa quanto no âmbito 
judicial.

Notificado para pagamento, o 
contribuinte dispõe do prazo de dez 
dias para proceder ao recolhimento 
tributário, caso o valor do débito 
seja superior a US$ 100.000,00 
(se o montante devido for inferior a 
este valor, o prazo para pagamento 
é de 21 dias), sendo pelo mesmo 
ato comunicado da possibilidade 
de iminente constrição de contas 
bancárias, salários e demais bens.

É de se ressaltar que toda a siste-

mática e validade procedimental da 
execução administrativa tem como 
pressuposto a regularidade da noti-
ficação do contribuinte, de tal forma 
que a falta do órgão fazendário na 
comunicação inicial do devedor 
enseja a invalidade dos posteriores 
atos de constrição patrimonial.

Realizada a efetiva e regular 
notificação, o contribuinte pode 
adotar as seguintes condutas: 1) 
efetuar o pagamento; 2) buscar o 
parcelamento ou a composição do 
débito; 3) permanecer inerte.

Além da entrega de dinheiro em 
espécie, o pagamento do tributo 
pode ser realizado pelas diversas 
formas admitidas para o pagamento 
das obrigações pecuniárias admiti-
das no cotidiano comercial.

Outra alternativa conferida ao 
contribuinte inadimplente para regu-
larizar sua situação fiscal é a busca 
pelo parcelamento ou composição 
do débito junto ao Internal Revenue 
Service (fisco norte-americano).

Para este caso, o direito tributário 
estadunidense prevê os installment 
agreements, que são os acordos 
para pagamento ou parcelamento 
da dívida, e para débitos inferiores 
a US$ 10.000,00 há amplas possi-
bilidades, sendo formalizado entre 
o agente fiscal e o contribuinte, 
segundo o juízo discricionário da 
autoridade. Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy anota que “o deferi-
mento de parcelamento não é regra, 
é mera alternativa que o fisco pode 
utilizar, a seu critério”12.

Outro instituto posto à disposição 
do contribuinte para regularização 
de seu status fiscal por meio da 
composição com o fisco é o offer-in-
-compromisse, que consiste em uma 
transação na qual é possibilitado ao 
agente fiscal conceder abatimento no 
valor da dívida além de pactuar com 
o contribuinte sobre as condições de 
pagamento do remanescente. 

10 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Execução fiscal administrativa nos EUA intimida. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2010-mai-26/execucao-fiscal-
-administrativa-eua-intimida-sumaria. Acesso em: 26/01/2017.
11 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Disponível em: http://educacaofiscal.gov.br/wp-content/
uploads/2016/11/a-face-oculta-casalta-navais.pdf. Acesso em: 26/01/2017.
12 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Execução fiscal administrativa nos EUA intimida. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2010-mai-26/execucao-fiscal-
-administrativa-eua-intimida-sumaria. Acesso em: 26/01/2017.
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A partir de juízo de conveniência 
sobre a eficiência para o recebimen-
to do tributo inadimplido, a auto-
ridade fiscal possui amplo poder 
discricionário para negociar acerca 
da forma de recebimento do tributo. 
Em seu juízo sobre a proposta de 
acordo, o agente de cobrança deve 
considerar a situação econômica 
atual do devedor e a probabilidade 
de recebimento dos valores devidos 
ao fisco, como expõe Jules Michelet 
Pereira Queiroz e Silva13.

Nesse sentido, o Manual do Inter-
nal Revenue Service estabelece que 
são objetivos desta modalidade de 
acordo: 1) efetivar a arrecadação 
de tributos na medida em que razo-
avelmente seria possível no menor 
período possível; 2) alcançar uma 
solução que atenda aos interesses 
de todas as partes envolvidas; 3) 
promover um novo começo (fresh 
start) ao contribuinte, iniciando-se 
pela conformidade voluntária de 
suas obrigações fiscais; 4) garantir 
o recolhimento, ainda que parcial, 
de tributos que não seriam arreca-
dados de outra forma14. Ademais, 
é pré-requisito para a formalização 
desta modalidade de acordo que o 
contribuinte assuma o compromisso 
de voluntariamente cumprir com 
seus deveres fiscais futuros.

Mantendo-se o devedor inerte 
ante o não adimplemento, abre-se 
à administração tributária a possibi-
lidade de realização de atos expro-
priatórios tendentes à satisfação do 
crédito tributário, caracterizando-se 
a execução fiscal administrativa 
propriamente dita. 

A sequência lógico-cronológica 
do procedimento prevê a pré-penho-
ra (lien), a penhora propriamente dita 
(levy), o arresto (seizure) e a venda 
mediante leilão (sale by auction). 
Todo o procedimento é bastante in-
vasivo e severo para com o devedor 
tributário, estando calcado no ideal 

de que o crédito tributário deve ser 
adimplido a qualquer custo (viés 
pragmática do procedimento), e 
apresentando como traços caracte-
rísticos a ausência de instrumentos 
jurídicos de defesa do executado 
protelatórios e a celeridade em favor 
da satisfação do crédito fiscal. 

A fase expropriatória se inicia 
com a pré-penhora (lien), que tem o 
efeito de tornar inalienáveis os bens 
do contribuinte sujeito à execução. 
Todavia, não se leva adiante o pro-
cedimento se o devedor for falecido, 
não possuir bens ou se o valor do 
débito for inferior a US$ 5.000,00, o 
que demonstra que a execução fiscal 
administrativa norte-americana é 
informada por critérios de eficiência 
e economicidade. A legislação prevê 
hipótese de liberação da constrição, 
de substituição do bem objeto da 
lien e o apelo administrativo em 
face da mesma na hipótese de irre-
gularidade.

Após ocorre o implemento da pe-
nhora (levy) ou do arresto (distraint) 
por decisão discricionária do fisco, 
se julgar o bem pré-penhorado idô-
neo à satisfação do crédito.

É amplo o espectro de bens 

passíveis de penhora, sendo de se 
destacar que a legislação permite 
a penhora de salários (wages) de 
funcionários públicos devedores de 
tributos. Excepcional é a não sujei-
ção patrimonial à execução fiscal 
de certos bens do devedor, que são 
considerados impenhoráveis (exempt 
from levy), para fins de garantia da 
dignidade do devedor, segundo os 
parâmetros de civilidade da socie-
dade norte-americana, conforme é 
comentado por Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy, in verbis:

Há bens que não podem ser pe-
nhorados (exempt from levy). Entre 
eles, peças de vestuário (wearing 
apparel), livros escolares, provisão 
de gasolina, móveis, armas para 
uso pessoal, gado, aves domésticas 
(esses seis itens no limite se US$ 
6.250,00), livros técnicos, instru-
mentos de trabalho (esses dois últi-
mos itens no limite US$ 3.125,00), 
salário de seguro-desemprego, 
correspondência não entregue pelo 
correio ao destinatário, rendimen-
tos de aposentadoria pagos pelo 
exército, marinha, força-aérea, in-
denização por acidente de trabalho 
(workmen’s compensation), valores 
determinados por decisão judicial 
para sustento de menor (judgmente 
for support of minor children), parce-
la de salários (em média equivalente 
ao valor permitido pela dedução 
mínima a que todo contribuinte do 
imposto de renda tem direito).15 

Também é salutar neste proce-
dimento a inoponibilidade de sigilo 
bancário do executado à adminis-
tração tributária, de maneira que 
ao receber a ordem de bloqueio 
emanada administrativamente a 
instituição financeira deve informar 
os valores titularizados pelo devedor 
e depositados junto a si, congelar 
a movimentação bancária e dispo-
nibilizar tal montante ao fisco em 
seguida.

13 QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira. Execução fiscal: eficiência e experiência comparada. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/
publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet. Acesso em: 26/01/2017.
14 QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira. Execução fiscal: eficiência e experiência comparada. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/
publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet. Acesso em: 26/01/2017.
15 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Execução fiscal administrativa nos EUA intimida. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2010-mai-26/execucao-fiscal-
-administrativa-eua-intimida-sumaria. Acesso em: 26/01/2017.
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Após a penhora (levy), ocorre 
o arresto do bem (distraint), que 
consiste no apossamento ou imissão 
na posse do bem por parte do fisco, 
de forma que a partir deste ato o 
executado se encontra privado da 
posse do bem penhorado.

Subsequentemente, é realizado 
o leilão do bem constritado (sale 
of saized property), com fixação do 
preço do bem determinada pelo 
secretário do Tesouro, baseada no 
valor que melhor atenda ao credor 
fiscal promovedor da execução fiscal 
administrativa. A venda se dá pelo 
melhor preço ofertado, desde que 
superior ao valor mínimo de venda 
fixado, obtido em leilão público (pu-
blic action) ou em alienação pública 
com lances fechados (public sale un-
der sealed bids). O valor arrecadado 
com a venda é destinado ao paga-
mento dos custos procedimentais e 
o remanescente encaminhado ao 
credor fazendário para a satisfação 
do direito creditório tributário.

4 – PROJETO DE LEI SOBRE 
A EXECUÇÃO FISCAL 
ADMINISTRATIVA

O projeto de lei mais atual que 
dispõe sobre a execução fiscal ad-
ministrativa se encontra em trami-
tação na Câmara dos Deputados, 
registrado como Projeto de Lei n.º 
5.080, de 2009.

O modelo de execução fiscal ad-
ministrativa proposto traz a seguinte 
estruturação: (a) Inscrição em Dívida 
Ativa; (b) Investigação Patrimonial 
do Devedor), com a criação do 
Sistema Nacional de Informações 
Patrimoniais dos Contribuintes – 
SNIPC, administrado pelo Ministério 
da Fazenda; (c) procedimento de 
execução, cindido em duas fases: 
(c.1) fase preparatória extrajudicial: 
(c.1.1) notificação da inscrição, 
inclusive por meio eletrônico, no 
qual o devedor é instado a pagar, 
parcelar ou garantir o crédito; 
(c.1.2) momento para impugnação 
(sem efeito suspensivo), no qual o 

devedor poderá alegar pagamento, 
compensação, além de matérias de 
ordem pública, desde que não haja 
necessidade de dilação probatória; 
e (c.1.3) constrição preparatória: 
penhora e avaliação de bens, re-
alizadas por agentes fazendários; 
(d) defesa do executado perante o 
Judiciário. 

O devedor poderá impugnar os 
atos de execução praticados pela 
Fazenda Pública em até 15 dias 
a contar da sua ciência. Não será 
conferido a esta impugnação efeito 
suspensivo e também não haverá 
espaço para dilação probatória. 
Não se pode, neste momento, de-
bater a liquidez ou a existência do 
crédito. 

Por sua vez, os embargos à exe-
cução podem ser manejados em até 
30 dias a contar da citação na ação 
de execução. Se forem intempesti-
vos, há uma presunção absoluta de 
veracidade da dívida ativa (salvo as 
exceções no texto legislativo). A Fa-
zenda Pública disporá do prazo de 
30 dias para impugnação e poderá 
requerer a suspensão deste prazo 
para averiguação das alegações. 
Durante esse período é possível a 
emissão da Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa. 

A interposição de embargos não 

suspende o curso da execução, no 
entanto, o magistrado poderá fun-
damentadamente, a requerimento 
da embargante, suspender os atos 
de execução. 

Eventuais ações autônomas in-
terpostas pelo executado somente 
poderão suspender a exigibilidade 
da dívida mediante garantia em de-
pósito de dinheiro, fiança bancária 
ou seguro-garantia.

Os juristas que são contrários à 
execução fiscal argumentam que 
esta forma de execução, ao ser 
deixada a cargo de agentes fiscais, 
seria inconstitucional por violar o 
devido processo legal, o direito de 
propriedade dos contribuintes e os 
princípios da inafastabilidade do 
controle judicial16.

Data maxima venia, tais ale-
gações de inconstitucionalidades 
não se sustentam após exame mais 
detido e destituído de preconceitos. 

A execução fiscal administrativa 
não representa afronta às garantias 
processuais que compõem a cláu-
sula do devido processo legal, pois 
institui uma sequência pré-ordenada 
e lógica de atos processuais, via-
bilizando a ciência, participação e 
defesa do contribuinte devedor. Ade-
mais, convém lembrar que o inciso 
LIV, do art. 5.º da Constituição Fede-
ral, ao proclamar que “ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”, impõe 
norma tanto para processos judiciais 
quanto para processos administrati-
vos, porém não exige que atos res-
tritivos de direitos necessariamente 
devem se dar somente perante o 
Poder Judiciário. Corroborando 
esta assertiva, tem-se o exemplo 
de leilões extrajudiciais realizados 
por instituições financeiras para a 
cobrança de dívidas garantidas por 
bens alienados fiduciariamente.

Também não há qualquer lesão 
inconstitucional ao direito de pro-
priedade do devedor executado, 
uma vez que a própria previsão 
de um procedimento destinado a 

16 VELLOSO, Andrei Pitten. Inconstitucionalidade da execução fiscal administrativa. Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/inconstitucionalidade-
-da-execucao-fiscal-administrativa/5102. Acesso em: 27/01/2017.
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expropriar os bens do indivíduo 
inadimplente se contrapõe à referi-
da argumentação de inconstitucio-
nalidade, já que é possibilitada ao 
executado a ampla defesa para de-
monstrar a inexistência da dívida tri-
butária ou outro vício na imposição 
fiscal, descaracterizando qualquer 
alegação de confisco patrimonial 
por parte do Estado.

De outra feita, não há no citado 
projeto legislativo vedação de que o 
contribuinte recorra ao Poder Judiciá-
rio para se defender e assegurar seus 
direitos subjetivos em face do proce-
dimento administrativo de execução 
fiscal, inexistindo, assim, afronta ao 
princípio constitucional da inafastabi-
lidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV). 
Propõe-se a inversão na dinâmica do 
processamento no que concerne à 
análise judicial da legalidade da exe-
cução fiscal e da defesa do devedor, 
de forma que a intervenção judicial 
seja a posteriore e condicionada ao 
requerimento do devedor. 

Neste ponto, mesmo aqueles 
que criticam a execução fiscal ad-
ministrativa têm dificuldades em 
demonstrar a incompatibilidade da 
mesma com a Constituição Federal 
como se constata, ipsis litteris:

Jamais se poderia, sem se ferir 
escancaradamente o texto constitu-
cional, excluir da apreciação judicial 
qualquer questão relevante da exe-
cução, como a existência, certeza e 
liquidez do crédito, a regularidade 
do título, a penhorabilidade e a 
avaliação de bens.

[...]
Distinta é a questão de ser per-

mitida a intervenção judicial tão-
-somente a posteriori, condicionada 
ao requerimento do devedor e restrita 
ao controle da legitimidade dos atos 
já praticados pela Administração. É 
esse justamente o cerne das propostas 
apresentadas: facultar à Administra-
ção a prática de todos (ou quase to-
dos) os atos necessários à satisfação 
do seu direito, sem excluir, contudo, 

a faculdade de o contribuinte recorrer 
ao Poder Judiciário, para comprovar 
a ocorrência de lesão à sua esfera 
jurídica. Pretende-se facultar ao Fisco 
lançar mão de todos os meios hábeis 
à realização do seu alegado direito, 
resguardando-se ao contribuinte 
tão-somente a garantia última, a 
possibilidade de recorrer ao Poder Ju-
diciário para provar a ilegitimidade da 
pretensão administrativa ou da forma 
de realizá-la. Quanto a esse aspecto, 
não se encontra uma resposta con-
clusiva na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo à doutrina 
abordá-lo detida e criticamente, a 
fim de propiciar ao intérprete maior 
da Constituição subsídios para en-
contrar a resposta mais consentânea 
com o nosso Estado Democrático de 
Direito.17 

Na realidade, não há na Cons-
tituição Federal qualquer óbice à 
realização de atos procedimentais 
de expropriação patrimonial pela 
própria Administração Tributá-
ria, sendo que a atribuição de tal 
competência ao Poder Judiciário 
decorre da tradição administrati-
vista e processual vigente no Brasil, 
representando apenas o resultado 
da escolha política efetuada pelo 
legislador pátrio.

E o Direito brasileiro é repleto 
de exemplos nos quais a própria 
Administração tem a prerrogativa 
de auto-executar suas decisões que 
impliquem em restrições a direitos 
e valores dos indivíduos, até com 
reversão patrimonial ao Estado, 
como ocorre no procedimento 
administrativo de Desapropriação, 
sem que haja maiores questiona-
mentos sobre a juridicidade de tais 
situações. Neste sentido, o Ministro 
Humberto Gomes de Barros, do 
Superior Tribunal de Justiça, res-
salta a incongruência sistémica do 
ordenamento jurídico brasileiro que 
admite o procedimento administrati-
vo de desapropriação, mas reserva 
exclusivamente ao Poder Judiciário 
a execução fiscal18.

Em sua essência, os atos realiza-
dos no processo de execução fiscal 
são atos materiais, destituídos de 
conteúdo decisório, logo, prescin-
dem de atuação jurisdicional direta 
do Poder Judiciário.

De tal forma, a intervenção do 
Poder Judiciário reservada apenas 
aos atos decisórios e resolução de 
questões controversas que eventu-
almente surjam incidentalmente no 
procedimento, mais do que possível, 
é aconselhável, pois tem o efeito de 
desobstruir o Poder Judiciário de 
atividades meramente burocráticas 
e formalistas, possibilitando que 
este Poder canalize seus recursos e 
servidores para a efetiva resolução 
de conflito de interesses.

Neste sentido, como expôs o tri-
butarista espanhol Fernando Serma-
no Antón, o modelo de cobrança ju-
dicial para execuções fiscais não se 
apresenta adequado em virtude das 
características inerentes à atividade 
judicial, normalmente mais lento, 
solene e preso a formalidades, além 
de que a função precípua do Poder 
Judiciário é a distribuição da justiça, 
com resolução de litígios para o 
fim de pacificação social, sendo o 
resultado econômico da execução 

17 VELLOSO, Andrei Pitten. Inconstitucionalidade da execução fiscal administrativa. Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/inconstitucionalidade-
-da-execucao-fiscal-administrativa/5102. Acesso em: 27/01/2017.
18 BARROS, Humberto Gomes de. Execução fiscal administrativa. Revista CEJ, Brasília, Ano XI, n. 39, out./dez. 2007, p. 04.
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uma preocupação de importância 
secundária para este Poder19.

A desjudicialização da execução 
fiscal constante do projeto de lei se 
apresenta como uma importante 
alternativa para o aprimoramento 
da cobrança de créditos tributários 
inadimplidos, não havendo impedi-
mento jurídico-constitucional para 
sua institucionalização no Direito 
brasileiro.

No entanto, como se passa a 
argumentar, ao lado da aludida 
desjudicialização, o aumento da 
eficiência da execução fiscal exige 
a mudança do paradigma que 
norteia a condução desta espécie 
de procedimento.

5 – MUDANÇA DE PARADIGMA 
NO TRATAMENTO DA 
EXECUÇÃO FISCAL NO BRASIL

O tratamento dispensado à 
cobrança coercitiva dos créditos tri-
butário no Brasil pela Administração 
Tributária, pelo Poder Legislativo e 
pelo Poder Judiciário conformam a 
execução fiscal como um procedi-
mento moroso, formalista e inefi-
ciente quanto à prestação da tutela 
estatal que promete, qual seja, a 
satisfação do credor tributário.

Tal ineficiência sistémica da exe-
cução fiscal é atribuível, sobretudo, 
ao paradigma sob o qual as institui-
ções estatais acima citadas encaram 
o procedimento da execução fiscal.

Preliminarmente, mister se faz 
esclarecer o que se entende por pa-
radigma para os fins ora propostos. 
A noção de paradigma comumente 
serve para diferenciar dois momen-
tos ou dois níveis distinto de um 
certo processo de conhecimento, 

podendo ser identificado como um 
referencial ou padrão de ideias ou 
dogmas vigentes em determinada 
época ou período de tempo demar-
cado na análise científica a qual esse 
paradigma serve20. 

Feito este esclarecimento prope-
dêutico, cumpre retomar a obser-
vação do paradigma que norteia a 
execução fiscal atualmente. 

Com efeito, da descrição da exe-
cução fiscal feita alhures, evidencia-
-se que no Brasil a execução fiscal 
é entendida como um procedimento 
autoritário e invasivo do Estado so-
bre o contribuinte hipossuficiente, 
e por tal razão a preocupação pri-
mordial do Estado-legislador e do 
Estado-juiz é a garantia exacerbada 
dos direitos do devedor.

Por sua vez, a Administração 
Tributária, ainda presa às amarras 
do modelo administrativo burocrá-
tico, preocupa-se muito mais com 
a observância de formalidades 
burocráticas na gestão e cobrança 

da dívida tributária do que com ob-
tenção de resultados efetivos (o que 
seria próprio do moderno modelo de 
administração gerencial).

Defende-se neste ensaio que o 
aumento da efetividade da execução 
fiscal brasileira passa pela mudança 
substancial e corajosa do atual e 
esgotado paradigma de cobrança 
forçada dos créditos tributários para 
um novo paradigma, segundo o 
qual o procedimento da execução 
fiscal deve ter como preocupação 
principal a satisfação do crédito 
tributário inadimplido.

Juridicamente tal entendimento 
é embasado no princípio da efici-
ência, consagrado no caput do art. 
37 da Constituição Federal, e que 
tem por conteúdo, dentre outros 
sentidos, o de possibilitar o juízo 
de economicidade nas atuações do 
Poder Público. 

A partir desse normativo jurídico, 
admite-se a interpretação econômi-
ca do Direito, nos moldes propostos 
Richard Posner, segundo o qual a 
eficiência econômica consubstancia-
-se em um critério de racionalidade 
intrínseca aos institutos de Direito21.

De acordo com essa linha in-
terpretativa aplicada às execuções 
fiscais, a eficiência econômica pode 
ser utilizada como critério de aferi-
ção ou de medida para a determina-
ção de satisfatividade dos resultados 
obtidos por meio das execuções 
fiscais, de forma que estas somente 
serão consideradas úteis ao fim a 
que se destinam caso apresentem 
graus de eficiência razoáveis.

Tal concepção jurídica-econô-
mica das execuções fiscais tem por 
corolário permitir que a Administra-

19 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal na Espanha. Disponível em: http://www.arnaldogodoy.adv.br/artigos/execucaofiscalespanha.htm. Acesso em: 
25/01/2017
20 Segundo Vinícius Lott Thibau, paradigma consiste em “uma teoria quem uma vez institucionalizada e enquanto vigente, apresenta-se como reguladora de outras teorias que 
lhe guardam correspondência e afinidade científica” (THIBAU, Vinícius Lott. Presunção e Prova no Direito Processual Democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011, p. 08)
21 Paulo Caliendo explica o entendimento de Richard Posner acerca da interpretação econômica do Direito, in verbis: “A sua obra Economic Analisys of Law, publicada em 
1973, representou um marco no movimento de estudos de análise econômica do Direito, por ser a primeira obra sistemática sobre todas as áreas do direito, envolvendo 
a análise de diversos institutos de direito norte-americano, do direito penal, administrativo, da família, comercial, constitucional e direito processual, sob a ótica da análise 
econômica do Direito. O autor demostrou que todos os institutos de direito poderiam ser explicados por um critério de racionalidade intrínseca: a eficiência econômica. 
Diferentemente da teoria dominante nos meios acadêmicos norte-americanos, que buscavam, indutivamente, por meio de estudos de uma multivariedade de casos, en-
contrar um critério comum e uma regra de racionalidade, Posner oferecia um método racional e dedutivo de análise pela compreensão das leis básicas de mercado e da 
formação de preços para explicar qualquer instituto jurídico, demonstrando a existência de uma racionalidade econômica aparentemente assistemática. Para o autor os 
juízes tinham como critério de decisão a melhor utilização dos recursos finitos disponíveis. [...] O pensamento de Richard Posner pretende ser uma continuidade e apro-
fundamento do pragmatismo norte-americano representado, especialmente, por Benjamim Cardoso e Oliver Holmes. [...].” (CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise 
econômica do Direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 47)

Evidencia-se  
que no Brasil a 

execução fiscal é 
entendida como 

um procedimento 
autoritário e 
invasivo do 

Estado sobre 
o contribuinte 
hipossuficiente



26 Agosto • 201726 Abril • 2017

ção Tributária exerça prévios juízos 
de economicidade, possibilitando 
a adoção de outros métodos de 
cobrança de tributos diversos da 
execução fiscal caso o gestor res-
ponsável pela cobrança tributária 
entenda que a relação custo-benefí-
cio seja economicamente prejudicial 
à Fazenda Pública seja pelos altos 
custos que serão gastos para recu-
perar créditos de menor valor, seja 
pela improvável irrecuberabilidade 
do crédito tributário inadimplido. 

Em sua monografia intitulada Um 
ensaio para a efetividade da execu-
ção fiscal, Henrique Napoleão Alves 
defende que para que a execução 
fiscal seja considerada eficiente ou 
plenamente efetiva deve estar pre-
sente a eficiência no sentido prag-
mático ou utilitarista, de ser capaz 
de atingir os resultados econômicos 
almejados (arrecadação), assim 
como deve caracterizar a eficiência 
em seu sentido jurídico-estrutural, 
no sentido de propiciar o equilíbrio e 
a harmonia desse princípio jurídico 
com os demais princípios constitu-
cionais da tributação (coexistência 
normativa dos princípios)22.

O mesmo autor ainda afirma 
que a efetiva eficiência da execução 
fiscal depende de a mesma atingir 
seus dois objetivos primordiais, 
quais sejam, a arrecadação de 
recursos para o Estado, e o reforço 
da eficácia das normas relativas aos 
deveres de pagamento das parce-
las que compõem a dívida ativa. 
Explica Henrique Napoleão Alves, 
ad litteram: 

O que quero dizer é que da efe-
tividade da execução fiscal decorre, 
a um só tempo, o reforço de eficácia 
da norma que comanda o pagamen-
to do débito executado, mas também 
o reforço de eficácia do ordenamen-
to jurídico como um todo, porque 
um processo judicial nunca envolve 
apenas as partes; talvez seus efeitos 
jurídicos imediatos se limitem a elas, 
mas seus efeitos mediatos transcen-
dem as partes para atingir toda a 

coletividade. E isso ocorre em pelo 
menos dois sentidos: primeiramente, 
porque não raro a execução fiscal 
cuida da cobrança de valores que 
irão compor o fundo público, com 
toda a sorte de consequências que 
isso traz; em segundo lugar, porque 
uma execução fiscal que não seja 
efetiva pode ser algo que estimula os 
potenciais destinatários das normas 
relativas ao dever de pagamento de 
disputa a simplesmente descumpri-
rem essas normas, estrategicamente, 
por supor que dificilmente haverá 
algum mecanismo coercitivo capaz 
de obriga-los a adimplir.23 

Portanto, para o fim de aprimo-
rar os resultados das execuções fis-
cais em termos de recuperabilidade 
de créditos tributários inadimplidos 
há que necessariamente mudar a 
concepção da execução fiscal como 
um procedimento burocratizado, pro-
movido pela Fazenda Pública perante 
o Poder Judiciário tão somente em 
razão de deveres formais decorrentes 
do princípio da indisponibilidade do 
interesse público, que interpretado 
de forma isolada, atualmente impõe 
a cobrança judicial de todo e qual-
quer crédito tributário inadimplido, 
mesmo que sua busca seja economi-
camente prejudicial ao erário.

O referencial dogmático ou pa-
radigma que deve nortear a gestão 

da cobrança dos créditos tributários 
inadimplidos é a eficiência e conve-
niência econômica de tal cobrança, 
o que implica em possibilitar aos 
profissionais que atuam com a exe-
cução fiscal pautar seus decisões 
e comportamentos processuais na 
busca de resultados efetivos em 
termos de arrecadação de tributos.

Referido paradigma proposto 
deve ser observado tanto pelos 
agentes administrativos encarre-
gados de promover a execução 
fiscal, quanto pelos legisladores 
e membros do Poder Judiciário, 
pelo que, o aperfeiçoamento da 
cobrança de créditos tributários no 
Brasil depende da mudança cultural 
e conjunta de os atores envolvidos 
nessa atividade.

No que se refere aos agentes 
públicos responsáveis pela Adminis-
tração Tributária, o paradigma da 
execução fiscal como instrumento 
de cobrança de tributos eficiente e 
conveniente economicamente possi-
bilitará a adoção de meios indiretos 
de cobrança diversos da execução 
fiscal, tais como: a) restrições no 
status fiscal do contribuinte inadim-
plente que inviabilizem a expedição 
de certidão negativa de débitos fis-
cais ou certidão positiva com efeitos 
de negativa e, por consequência, 
inviabilizam contratações com o 
Poder Público; b) o protesto em car-
tório das certidões de dívida ativa; 
e c) a inclusão de débitos fiscais em 
cadastros particulares de restrição 
de crédito, como o SERASA e Serviço 
de Proteção ao Crédito-SPC. 

O paradigma proposto também 
confere respaldo jurídico ao arqui-
vamento ou não ajuizamento de 
execuções com baixa probabilidade 
de recuperação de crédito exequen-
do, permitindo que seus servidores 
concentrem seus esforços e energias 
naquelas cobranças com maiores 
expectativas de arrecadação. 

Nesse sentido, no âmbito fede-
ral, a Portaria MF n.º 75/2012, por 
exemplo, dispõe  que não haverá a 

22 ALVES, Henrique Napoleão. Um ensaio para a efetividade da execução fiscal. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2012, p. 14.
23 ALVES, Henrique Napoleão. Um ensaio para a efetividade da execução fiscal. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2012, p. 15.
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inscrição na Dívida Ativa da União 
de débito de um mesmo devedor 
com a Fazenda Nacional de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 
1.000,00; e não se fará o ajui-
zamento de execuções fiscais de 
débitos com a Fazenda Nacional, 
cujo valor consolidado seja igual ou 
inferior a R$ 20.000,00; e caso já 
tenha ocorrido o ajuizamento antes 
da entrada em vigor do normativo, 
o Procurador da Fazenda Nacional 
requererá o arquivamento, sem 
baixa na distribuição, das execuções 
fiscais (arts. 1.º e 2.º).

Outro exemplo nesse mesmo 
diapasão, e novamente no âmbito 
federal, é a publicação da Portaria 
PGFN n.º 396/2016, que instituiu o 
Regime Diferenciado de Cobrança 
de Créditos – RDCC, consistente no 
conjunto de medidas, administrati-
vas ou judiciais, voltadas à otimi-
zação dos processos de trabalho 
relativos à cobrança da Dívida Ativa 
pela União, observados critérios de 
economicidade e racionalidade, 
visando outorgar maior eficiência 
à recuperação do crédito inscrito24.

Já no que concerne aos legisla-
dores e membros do Poder Judici-
ário, tem-se que estes encaram o 
procedimento de execução fiscal sob 
a ótica dos devedores executados, 
tendo como preocupação primordial 
a defesa do contribuinte frente ao 
Estado, exacerbando as garantias 
materiais e processuais daquele no 
referido procedimento, caracterizan-
do a aplicação deveras inadequada 
da ideologia jurídica garantista no 
âmbito processual e tributário do 
Direito brasileiro.

Com efeito, o garantismo jurídico 
consiste em ideologia conformadora 
de diversos ordenamentos jurídicos, 
teorizada a partir do garantismo 
penal dogmatizado pelo italiano 
Luigi Ferrajoli em sua obra Diritto 
i Ragione (1989), e que preceitua 
que o Direito deve ser pautado no 
princípio da legalidade, e todos 

os poderes do Estado devem se 
colocar a serviço da garantia dos 
Direitos fundamentais dos cidadãos, 
mediante a previsão constitucional 
de proibições de o Estado lesar os 
Direitos de liberdade dos indivíduos 
e oferecer prestações positivas re-
ferentes aos direitos sociais, como 
expõe Adriano de Bortoli:

Ferrajoli usa o segundo modelo 
como sendo o que caracteriza o 
“Estado de Direito Garantista”, de-
signando não somente um “Estado 
legal” ou “regulado pela lei”, mas 
um modelo nascido das modernas 
Constituições e caracterizado: a) 
no plano formal, pelo princípio da 
legalidade, em virtude do qual todo 
poder público - legislativo, judicial e 
administrativo - está subordinado a 
leis gerais e abstratas, que discipli-
nam suas formas de exercício e cuja 
observância se acha submetida a 
controle de legitimidade por parte de 
juízes autônomos do mesmo e inde-
pendentes; b) no plano substancial, 
pela funcionalização de todos os 
poderes do Estado a serviço da ga-
rantia dos Direitos fundamentais dos 
cidadãos, mediante a incorporação 
limitativa em sua Constituição dos 
deveres públicos correspondentes, 
quer dizer, das proibições de lesar os 

Direitos de liberdade e das obriga-
ções de dar satisfação aos Direitos 
sociais, assim como dos correlativos 
poderes dos cidadãos de ativar a 
tutela judicial.25 

Estudando a legislação brasilei-
ra que trata da execução fiscal, e, 
especialmente, comparando-a com 
o Direito estrangeiro, vislumbra-se 
um acentuado grau garantista ou 
protecionista ao executado, como se 
pode constatar, por exemplo, no rol 
de impenhorabilidades patrimoniais 
previsto no art. 833 do Código de 
Processo Civil em conjunto com a 
Lei n.º 8.009/90. 

Referida proteção conferida ao 
executado não encontra correspon-
dência nos demais ordenamentos 
jurídicos analisados, sendo emble-
mática a impossibilidade absoluta 
de penhorar qualquer parcela sa-
larial do devedor tributário.

Tal abrangência de garantismo 
da legislação ao executado não 
tem qualquer justificativa razoável 
ou proporcional, extrapolando a 
garantia do mínimo existencial, já 
que mesmo que o devedor residir 
em uma mansão, constante de 
matrícula única, a lei lhe assegura 
a impenhorabilidade do imóvel se 
for caracterizado como bem de 
família. Assim também ocorre se 
o devedor for empregado, mesmo 
que sua remuneração seja extrema-
mente elevada, estando imunizado 
de qualquer constrição sobre seu 
salário.

Essas situações demonstram que 
a preocupação do Poder Legislativo 
no que se refere à execução fiscal 
centra-se na proteção do devedor 
frente ao Estado. 

Como defendido alhures, a efe-
tividade da cobrança de créditos 
tributário depende da mudança 
paradigmática do Poder Legislati-
vo, passando este a vislumbrar a 
execução fiscal como instrumento 
de cobrança de tributos eficiente 
e conveniente economicamente, 

24 http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de-noticias/Portaria%20PGFN%20no%20396%20de%2020%20de%20abril%20de%202016.pdf.
25 BORTOLI, Adriano de. Garantismo jurídico, estado constitucional de direito e Administração pública. Disponível em: http://virtual.cesusc.edu.br/portal/externo/revistas/
index.php/cadernos/article/view/31, p. 5992. Acesso em 27/01/2017.

No que concerne 
aos legisladores e 
membros do Poder 
Judiciário, tem-se 
que estes encaram 

o procedimento 
de execução 

fiscal sob a ótica 
dos devedores 

executados, tendo 
como preocupação 
primordial a defesa 

do contribuinte



28 Agosto • 201728 Abril • 2017

para a partir deste ponto editar 
leis que restrinjam as hipóteses 
de impenhorabilidade, conferindo 
tratamento mais severo ao devedor 
tributário. Não se está a defender a 
supressão dos direitos e garantias 
do devedor executado, mas tão 
somente a conformação legislativa 
destas de maneira que se garanta o 
mínimo existencial e a dignidade do 
executado, porém sem o sacrifício 
da satisfação do crédito tributário. 

Nesta mesma esteira, a apro-
vação do projeto de lei que institui 
a execução fiscal administrativa 
também contribuiria para o apri-
moramento da cobrança da dívida 
pública, pois transformaria o pro-
cedimento em administrativo, di-
minuindo a morosidade e o forma-
lismo próprios do Poder Judiciário.

Em relação aos membros do 
Poder Judiciário se verifica a mesma 
postura garantista em favor dos 
devedores nas execuções fiscais, 
sendo que muitas das interpretações 
judiciais que os Tribunais realizam 
acabam também por inviabilizar a 
efetividade da execução fiscal para 
fins de arrecadação.

Como exemplo salutar, cabe 
menção ao contido no enunciado de 
Súmula Vinculante n.º 25, do Supre-
mo Tribunal Federal, que declarou 
inconstitucional a prisão civil do de-
positário infiel, em oposição frontal 
à expressa ressalva constitucional 
que a admite (art. 5.º, LXVII), provo-
cando na prática o esvaziamento da 
penhora, já que o depositário não 
se sente compelido a cumprir com 
o encargo processual.

Semelhante efeito se dá em 
relação aos requisitos para res-
ponsabilização pessoal de sócios 
administradores e gerentes pelas 
dívidas tributárias da pessoa jurí-
dica, as quais nos termos do art. 
135 do Código Tributário Nacional, 
deveriam responder solidariamente 
com esta pelas obrigações tributá-
rias resultantes de atos praticados 
com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatuto. 
No entanto, extrapolando as possi-
bilidades semânticas do dispositivo 

legal citado, o Superior Tribunal de 
Justiça consolidou sua jurisprudên-
cia sobre o assunto afastando o 
entendimento de que o não reco-
lhimento de tributos viola o estatuto 
ou contrato social e a lei tributária, 
afastando qualquer responsabiliza-
ção do administrador por esse único 
fundamento. Ademais, o citado 
tribunal formulou definição própria 
do que se entende por ilegalida-
de tributária, passando a exigir o 
preenchimento de requisitos não 
previstos em dispositivos legais.

Outro exemplo de comporta-
mentos judiciais nefastos à efetivi-
dade da execução fiscal ocorre no 
caso da condescendência dos ma-
gistrados com o abuso de direito de 
defesa dos executados que, quando 
devidamente assistidos por advoga-
dos, muitas vezes fazem uso de ins-
trumentos processuais e alegações 
meramente protelatórias, atrasando 
a tramitação procedimental da exe-
cução fiscal, tais como a utilização 
das chamadas exceções ou objeções 
de pré-executividade, ou a interposi-
ção de embargos à execução fiscal 
fundamentados exclusivamente em 
questões de direito já pacificadas 
em sentido contrário aos interesses 
do devedor. Com a justificativa dos 
magistrados de que deve ser con-
ferida a ampla e irrestrita defesa 
ao executado, este tende a abusar 
de seu direito de defesa, dilatando 
a duração do processo executivo 
irrazoavelmente, e acarretando o 
esvaziamento patrimonial do deve-
dor, seja por alienações fraudulentas 
seja por preterição da garantia do 
crédito tributário frente a outros 
credores, titulares de créditos com 
preferência sobre o tributário. 

Tal qual defendido em relação 
aos legisladores, deve haver o apelo 
aos magistrados para a adoção de 
um novo paradigma para o trata-
mento da execução fiscal, passando 
a entendê-la como instrumento de 
cobrança de tributos eficiente e con-
veniente economicamente. 

E a partir da adoção desse novo 
paradigma, haver a formação de 
nova jurisprudência menos garantis-

ta, apresentando-se mais equilibra-
da entre os interesses do executado 
em ter preservada sua dignidade, e 
a eficiência ou efetividade da exe-
cução fiscal em satisfazer o crédito 
tributário que constitui seu objeto.

Conclusões
A crise que atinge o modelo 

brasileiro de cobrança coercitiva 
de créditos tributários é evidenciada 
na ineficiência ou inefetividade da 
arrecadação de recursos por meio 
da execução fiscal processada pe-
rante o Poder Judiciário, o que faz 
premente a necessidade de conce-
ber alternativas e mudanças para 
aprimorar referida cobrança.

A partir do exame detido de mo-
delo pátrio e comparando-o com 
modelos de cobrança implementa-
dos no Direito alienígena (os quais, 
optando politicamente por conferir 
à própria Administração Tributária o 
processamento da execução fiscal, 
apresentam índices de recuperabili-
dade ou efetividade de cobrança de 
créditos tributários muito superiores 
aos constatados no Brasil), o Poder 
Executivo federal propôs, por meio 
de projeto de lei que encontra-se em 
tramitação no Congresso Nacional, 
a implementação do modelo de 
execução fiscal administrativa, pelo 
qual atribui-se a competência para 
a realização dos atos matérias de 
expropriação aos agentes fazendá-
rios, resguardando à apreciação do 
Poder Judiciário apenas a resolução 
de eventuais conflitos de interesses 
resistidos que surjam no decorrer 
do procedimento entre a Adminis-
tração Tributária e o contribuinte 
executado.

Em que pese a proposta de 
desjudicialização da execução fis-
cal ser alvo de críticas por parte da 
comunidade jurídica pátria, não há 
nenhuma incompatibilidade jurídica 
entre o modelo de execução fiscal 
administrativa e a Constituição Fe-
deral brasileira de 1988, de forma 
que tal proposta se mostra válida e 
conveniente na busca pelo aperfei-
çoamento da cobrança de créditos 
tributários no Brasil.
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No entanto, defende-se no pre-
sente articulado que apenas esta 
proposta é insuficiente para a 
obtenção da almejada eficiência 
da execução fiscal, uma vez que 
a mera transferência do ambiente 
estatal na qual a cobrança coercitiva 
é processada (do Poder Judiciário 
para a Administração Tributária) 
proporcionaria benefícios apenas 
no tocante a um relativo ganho de 
celeridade.

Entende-se que o aumento da 
efetividade da execução fiscal brasi-
leira depende da mudança substan-
cial e corajosa do atual paradigma 
de cobrança forçada dos créditos 
tributários para um novo paradig-
ma, segundo o qual o procedimento 
da execução fiscal deve ter como 
preocupação principal a satisfação 
do crédito tributário inadimplido, o 
que é embasado no princípio cons-
titucional da eficiência, consagrado 
no art. 37 da Constituição Federal, 
e na interpretação econômica do 
Direito. 

Referida conclusão ainda está 
embasada, no plano empírico, 
nas experiências verificadas no 
Direito comparado, em especial, 
no modelo de execução fiscal dos 
Estado Unidos, no qual vigora o 
pragmatismo e eficientismo eco-
nômico na aferição dos resultados 
obtidos pelo instrumento jurídico de 
cobrança de tributos, além daque-
la sociedade prestigiar a ideia de 
voluntary compliance no que tange 
ao cumprimento das obrigações 
fiscais pelos indivíduos (contribuição 
voluntária para a manutenção da 
coisa pública).

E para haver efetiva alteração 
do status quo o paradigma propos-
to deve ser vivenciado e praticado 
tanto pelos agentes administrativos 
encarregados de promover a execu-
ção fiscal, quanto pelos legisladores 
e membros do Poder Judiciário, 
pelo que, o aperfeiçoamento da 
cobrança de créditos tributários no 
Brasil depende da mudança cultural 
e conjunta dos atores envolvidos 
nesta atividade, sobretudo dos dois 
últimos, com a revisão da produção 

legislativa e jurisprudencial, a fim 
de se corrigir exageros de natureza 
garantista por parte do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário. n
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