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RESUMO: O objetivo do trabalho é realizar 
uma análise comparativa do procedimento de 
cobrança do crédito tributário no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. A execução fiscal 
norte americana, via de regra, é administrativa, 
e os agentes fiscais possuem grande poder 
discricionário, o que resulta em um sistema 
eficiente e célere, ao contrário do sistema 
brasileiro. O modelo brasileiro de execução 
fiscal por intermédio exclusivo do Poder 
Judiciário é moroso e ineficaz. O Conselho 
Nacional de Justiça apresenta números 
alarmantes e assustadores do volume de 
processo e do baixo grau de efetividade. Nesse 
sentido, as buscas por modelos que possam 
servir como parâmetro para uma melhora dos 
meios de execução no Brasil são constantes. 
Assim, o artigo pretende, baseando-se no 
sucesso do sistema norte-americano, defender 
a possibilidade de execução fiscal 
administrativa no ordenamento jurídico pátrio. 
Palavras chaves: Execução fiscal, sistema 
americano, sistema brasileiro.  

ABSTRACT: The job tries to explain the 
procedure of fiscal execution of the United 
States of America, especially under this 
predominant aspect. The North American tax 
enforcement is, as a rule, administrative, and 
the tax agents have great discretion, which 
results in an efficient and rapid system. The 
Brazilian model of fiscal execution through the 
exclusive power of the judiciary is time 
consuming and ineffective, the National 
Council of Justice presents alarming and 
frightening numbers of the process volume and 
the low degree of effectiveness. In this sense, 
the search for methods and ideas that can 
contribute to an improvement of Brazilian 
means of execution are constant. Basead in this 
facts, the article intends, based on the success 
of the American system, to defend the 
possibility of administrative tax enforcement in 
the country's legal system. As a methodology, 
a legal-theory, using doctrinal books, articles 
and legal journals as research resources. 
Keywords: Tax system, American system, 
Brazilian system. 
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INTRODUÇÃO 

A execução fiscal é o procedimento enfrentado pelos contribuintes que deixaram de 

cumprir com o seu dever de pagar tributos voluntariamente. Os agentes fiscais, constatada a 

inadimplência do contribuinte, iniciam o processo executivo fiscal com o intuito de recolher 

os recursos que deveriam ter sido pagos anteriormente e que são indispensáveis para que os 

Estados desempenhem as suas funções.  

O sistema de cobrança de contribuintes que deixaram de arrecadar os tributos 

voluntariamente no prazo legal é diferente nos Estados Unidos da América e no Brasil. 

Nos Estados Unidos da América, a execução fiscal é predominantemente 

administrativa. O fisco norte-americano utiliza-se do processo administrativo para a cobrança 

do tributo, ou seja, não exige a tutela do Poder Judiciário para excutir bens do devedor em 

prol do erário. 

No Brasil, a execução fiscal é necessariamente judicial. A Fazenda Pública deve ajuizar 

ação de execução fiscal para cobrar os créditos tributários. 

Nesse contexto, o estudo possui como tema-problema a análise dos modelos de 

execução fiscal adotados nos Estados Unidos da América e no Brasil como instrumento de 

cobrança de dívidas fiscais, a fim de apresentar a descrença do sistema brasileiro e analisar as 

propostas de mudanças, bem como contribuir para o aperfeiçoamento e ganho de eficiência 

da execução fiscal brasileira, usando como modelo o sistema norte-americano, haja vista a 

notória morosidade e ineficiência do sistema brasileiro.  

A escolha pelo estudo comparado do processo de execução fiscal é decorrente da 

necessidade de se obter um parâmetro do que seria um método eficiente de cobrança de 

tributos. 

No primeiro tópico, busca-se explicar o procedimento de execução fiscal dos Estados 

Unidos da América, apresentando sua forma administrativa e judicial, o poder discricionário 

dos agentes do fisco, a ideologia dos contribuintes (Voluntary Compliance), a inscrição do 

débito (assessment of tax), a notificação, o prazo para pagamento, o comportamento dos 

agentes fiscais, os acordos, as formas de constrição de bens, entre outros. Este método de 

execução fiscal norte-americano, em nosso entendimento, poderia trazer subsídios para a 

melhoria da eficiência da gestão fiscal no Brasil. 
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O primeiro tópico abordará, ainda, sobre os pontos mais relevantes da execução fiscal 

dos Estados Unidos da América a fim de fazer uma comparação com o sistema do Brasil, 

permitindo que o leitor possa analisar propostas de reforma do sistema local. 

No segundo tópico, será feita uma breve explicação do sistema judicial de execução 

fiscal que o Brasil adota e serão apresentados os problemas que o processo executivo 

brasileiro possui com base nos números divulgados no último ano pelo Conselho Nacional de 

Justiça.  

Desta forma, buscou-se encontrar soluções para a ineficiência da execução fiscal 

brasileira, que é exclusivamente judicial, comparando com o sistema norte-americano, que, 

via de regra, é administrativo.  

Além disso, o segundo tópico tentará trazer alternativas para a retirada das execuções 

fiscais do Poder Judiciário, apresentando alguns argumentos e projetos de lei que coadunam 

com o sistema utilizado pelos Estados Unidos da América e que trazem alternativas viáveis 

para a resolução extrajudicial dos conflitos executivos. 

Por fim, o argumento secundário, a partir do estudo do direito comparado, demonstra 

a compatibilidade jurídica da execução fiscal administrativa com os preceitos da Constituição 

do Brasil, demonstrando que a desjudicialização da cobrança tributária é válida e um caminho 

que deveria ser adotado pelo modelo brasileiro. 

 

1 A EXECUÇÃO FISCAL NORTE AMERICANA 

Nos Estados Unidos da América, existem dois meios de cobrança de tributos de 

contribuintes inadimplentes, um administrativo (administrative collection procedure) e outro 

judicial (foreclosure action). A execução administrativa é a regra do sistema executivo fiscal 

norte-americano, sendo o modelo mais célere e eficiente.  

O fisco dos EUA, conhecido como IRS (Internal Revenue Service), possui elevado grau 

de poder e discricionariedade, assistindo-lhes a faculdade de cobrar, penhorar, leiloar bens, 

assim como dar descontos e parcelar os débitos fiscais. Os agentes fiscais norte-americanos 

sempre avaliam qual o potencial de êxito na cobrança tributária e, caso seja constatado que a 

dívida é de difícil alcance, não desperdiçam esforços com demandas infrutíferas. O IRS 

concentra os seus trabalhos em dívidas potencialmente mais exequíveis, com maior 
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probabilidade de recuperação, voltando-se para os devedores que possuem maiores 

condições de arcar com o débito fiscal. 

Os servidores do fisco norte-americano, detentores de vasto poder discricionário, 

utilizam com afinco todos os meios possíveis para recuperar o crédito fiscal, atormentando o 

devedor relapso até que a dívida seja adimplida. Exercem penhoras administrativas nas contas 

bancárias, nos salários, nos bens, qualquer que seja sua natureza.  

O executado pelos agentes dos EUA, além de estar sujeito a todos os meios de 

constrições possíveis, também está submetido à responsabilização penal em alguns casos. Há 

uma legislação penal bastante severa com os sonegadores fiscais. A evasão fiscal nos EUA é 

considerada crime, punido com 5 anos de prisão e multa de até 100 mil dólares, além de penas 

civis. Os agentes do fisco norte-americano também possuem o poder de realizar a prisão 

daqueles contribuintes que não efetuaram o pagamento dos tributos. 

Uma das explicações para a amplitude dos poderes do fisco norte-americano é que, no 

país, rege uma cultura de conformidade tributária voluntária, denominada Voluntary 

Compliance. A ideia predominante é de que o pagamento do tributo é um exercício de 

cidadania e não uma obrigação indesejável. O não pagador de tributo vai sofrer não só uma 

cobrança severa por parte dos agentes do fisco como também terá um rígido desvalor moral 

perante a sociedade. 

A via administrativa para a cobrança fiscal é o meio costumeiro nos EUA, garantido o 

recebimento do crédito tributário sem que haja a necessidade de participação do Judiciário. 

O sucesso da execução administrativa está ligado diretamente ao grande poder que o fisco 

concentra. Além disso, a execução fiscal administrativa é menos burocrática, mais eficaz, ágil 

e menos onerosa para o Estado. Segundo Arnaldo Godoy: 

A execução fiscal por via administrativa é o meio mais comum, mais usado, 
garantindo a tomada de bens do devedor e a realização do crédito público 
sem a intervenção do judiciário. Formalidades e delongas são dispensáveis. 
A relutância por parte do governo norte-americano em usar o processo 
judicial como mecanismo de execução fiscal reflete os custos e o tempo gasto 
em discussões judiciárias. A utilização da via administrativa é comprovação 
de adesão a realismo jurídico. O que é típico da cultura normativa norte-
americana, reflexo do pragmatismo de William James, Charles S. Pierce e de 
Jonh Dewey, e consequente inserção no pensamento jurídico daquele país, 
o que aferível na trajetória de Oliver Wendell Holmes Jr., entre outros. 
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A opção pela execução administrativa indica grande volume de poder que o 
fisco concentra, prerrogativa dos agentes da collection division, do setor de 
cobrança administrativa. Trata-se de procedimento que privilegia o fisco em 
todas as instâncias, temido pelas consequências e pelo tormento que 
representa na vida do contribuinte.1 

 

O processo executivo norte-americano é, em regra, administrativo e sumário. Os 

agentes do fisco procedem com o lançamento fiscal, que é um ato considerado perfeito e 

acabado, sem possibilidade para qualquer discussão judicial.  

Em seguida, inicia-se o procedimento de execução administrativa com a inscrição do 

débito fiscal (assessment of tax) em lista oficial. Após, os agentes públicos do IRS completam 

um formulário (form 23-C, assessment certificate), semelhante a Certidão de Dívida Ativa 

(CDA) do Brasil, onde é reconhecido o devedor, a dívida, o seu valor, o período de apuração, 

a natureza do tributo, entre outras informações secundárias. Nos EUA não se denomina o 

débito fiscal de dívida ativa.  

Com a inscrição do débito fiscal na lista oficial, o fisco norte-americano tem 60 dias 

para notificar o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores cobrados, em 10 dias, 

ficando o devedor informado da eminente possibilidade de penhora de suas contas, 

rendimentos, salários e bens de qualquer natureza.  

A notificação sempre é direcionada para o último endereço do contribuinte, sendo este 

considerado notificado mesmo nos casos em que tenha mudado de endereço e não receba a 

correspondência, pois ele tem a obrigação de manter os seus dados atualizados nos órgãos de 

arrecadação. 

Após a notificação para o recolhimento do tributo, caso o devedor não o faça, terá 

penhorada sua propriedade e os direitos reais e pessoais, no limite do débito, acrescido dos 

encargos decorrentes da mora (juros, multa, entre outros) em favor dos EUA. 

Os únicos bens que não podem ser penhorados pelos agentes fiscais norte-americanos 

são peças de vestuário, livros escolares, provisão de gasolina, móveis, armas de uso pessoal, 

gado, aves domésticas no limite de US$6,250, livros técnicos no limite de US$3,125, 

instrumentos de trabalho no limite de US$3,125, salário de seguro-desemprego, 

 
1 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução fiscal administrativa no direito comparado. Belo Horizonte: 

Fórum, 2009, p. 120. 
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correspondência não entregue pelo correio ao destinatário, rendimentos de aposentadoria 

pagos pelo exército, marinha, força aérea, indenização por acidente de trabalho, valores 

determinados por decisão judicial para sustento de menor, parcela de salário equivalente ao 

valor permitido pela dedução mínima a que todo contribuinte do imposto de renda tem 

direito.2  

Os agentes fiscais estão autorizados a penhorar administrativamente os bens do 

devedor, contudo, a sua conduta deve observar alguns limites, devendo ser respeitosa, 

conforme menciona Arnaldo Godoy: 

Agentes do imposto de renda, no entanto, devem seguir modelo justo e 
equilibrado (fair tax collection practices). Estão proibidos de comunicar-se 
com o contribuinte em seu local de trabalho, de abordá-lo com descortesia, 
com linguagem obscena. Descumprimento dessa regra por parte do fisco 
autoriza ao contribuinte ajuizar ação contra o Estado, para reclamar 
indenização. 

 

Além da prerrogativa de penhorar os bens do contribuinte, o fisco norte-americano 

também possui a discricionariedade de propor parcelamento ou composição da dívida. As 

possibilidades de parcelamentos (installment agreements) são amplas nos casos considerados 

de baixo risco, inferiores a 10 mil dólares, desde que o contribuinte não seja contumaz e 

reincidente.  

Ainda há outra possibilidade de acordo, a offer in compromisse, na qual os agentes 

fiscais podem perdoar parte do débito fiscal devido por contribuintes que comprovem 

concretamente a impossibilidade de pagar o valor total. Nesse caso, o contribuinte deve 

informar o quanto pode pagar, a forma de pagamento e de onde vem os recursos para pagar 

o débito.  

O objetivo da offer in compromisse é dar efetividade a arrecadação de tributos levando 

em consideração a capacidade de pagamento do contribuinte e, no menor tempo possível, 

alcançar uma solução que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas, assegurando 

ao contribuinte a possibilidade de arcar com suas obrigações tributárias e ao Estado a coleta 

de tributos que não seriam recolhidos de outra forma. 

 
2 Todas as exceções à penhora estão listadas no Internal Revenue Code, Sec. 6334 (a) e (b). 
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A obrigação de pagamento do débito fiscal pode ser cumprida de várias formas pelos 

contribuintes, através de cheques, ordem bancária, cartão de crédito e a até mesmo moeda 

estrangeira, caso os agentes da IRS aceitem, usando da discricionariedade que possuem para 

aceitar ou não. 

Em caso de inadimplemento do contribuinte, devem-se seguir quatro etapas com a 

finalidade de adimplir a obrigação a qualquer custo e de forma célere. As etapas são: lien (pré-

penhora), levy (penhora), seizure (arresto) e sale by auction (venda por leilão). 

Concretizada a pré-penhora, ela só se desfaz com o cumprimento da obrigação, com 

apresentação de carta fiança aceita pelo fisco, reconhecimento dos agentes fiscais que o bem 

penhorado supera o valor da dívida, quitação parcial e desinteresse na continuação da 

cobrança. Algumas situações são protegidas dos mecanismos de constrição, como débito 

inferior a cinco mil dólares, se o devedor é falecido, e outros que estão previstos no 

regulamento da IRS. 

A judicialização da execução fiscal (foreclosure action) nos EUA dificilmente ocorre, é 

um fenômeno raro, devido a eficiência do procedimento administrativo. A cobrança judicial 

se presta a resolver conflitos entre credores. Há terceiros que também possuem direitos sobre 

os bens dos devedores fiscais, razão pela qual a Administração fiscal busca o judiciário para 

evitar e reparar dúvidas e falhas que poderiam invalidar os atos da execução administrativa. 

A execução fiscal judicial norte-americana é proposta no tribunal distrital (Distric Courts) e 

depende de expressa autorização do secretário do tesouro, sendo o processo conduzido pelo 

procurador-geral ou alguém por ele designado. 

Assim, a execução fiscal norte-americana é, natural e costumeiramente, 

administrativa. Todo o procedimento visa conferir efetividade, agilidade e celeridade à 

cobrança. A execução judicial nos EUA é exceção e o seu objetivo é sanar possíveis falhas e 

dúvidas que podem gerar consequências negativas na fase administrativa, inviabilizando o 

recebimento do crédito fiscal. O Estado norte-americano se volta para a arrecadação 

tributária no seu aspecto ideológico, direcionando suas condutas para a maximização da 

riqueza, desta forma, a tendência é uma maior arrecadação e, como consequência lógica, mais 

recursos financeiros para o Estado. 
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2 CRÍTICAS À EXECUÇÃO FISCAL NO BRASIL 

Ao contrário da execução norte-americana, o procedimento de execução do Brasil é 

unicamente judicial. No Brasil, execução fiscal é o procedimento utilizado pela nossa 

administração tributária para cobrança judicial dos créditos fiscais que foram inscritos em 

dívida ativa. A Fazenda Pública busca, através do Poder Judiciário, meios para a satisfação da 

dívida tributária.  

A execução fiscal brasileira está normatizada pela Lei nº 6.830/80, denominada Lei de 

Execução Fiscal (LEF), instrumento que rege as normas e procedimentos para a cobrança 

judicial de dívidas ativas dos nossos entes federados.  

O processo de execução se baseia na existência de um título extrajudicial, denominado 

Certidão de Dívida Ativa (CDA), título que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204, 

CTN3). Com a formalização da CDA o fisco deve dar início a execução fiscal através do 

judiciário. 

Hugo de Brito Machado ensina que “denomina-se execução fiscal a ação de que dispõe 

a Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos, sejam tributários ou não, desde que 

inscritos como dívida ativa.”4 

O presente artigo não tem como objetivo explicar minunciosamente o processo 

executivo do Brasil e sim apontar os problemas que a execução fiscal brasileira possui, 

apresentando números e dados concretos, a fim de, ao final, fazer uma comparação entre os 

sistemas de execução fiscal dos EUA e Brasil. Assim, depois de breve relato sobre a execução 

fiscal brasileira que, em síntese, ocorre em sua integralidade pela via judicial, passa-se a 

explanar o conteúdo pretendido. 

A grande crítica a esse procedimento brasileiro é a morosidade e ineficácia pelo 

excesso de formalismos exigido no processo judicial. Nos últimos, anos há uma crescente 

dúvida quanto à eficiência do atual modelo utilizado pelo Brasil, surgindo a necessidade de 

estudar e implementar um novo modelo que desafogue o judiciário, dando mais celeridade 

aos atos de execução e constrição de bens e eficiência a cobrança dos débitos fiscais. 

 
3 Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-

constituída. 
4 Hugo de Brito Machado, in Curso de Direito Tributário, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 424. 
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A Lei de Execução Fiscal confere ao crédito tributário uma tutela jurídica diferenciada 

e assegura à Fazenda Pública prerrogativas e um procedimento de execução mais célere que 

o ordinário. Apesar dos privilégios do fisco e da intenção da LEF, é consenso no mundo jurídico 

que a execução fiscal brasileira está em declínio e em decadência há alguns anos. 

No ano de 2007, o então Procurador-Geral da Fazenda Nacional encaminhou ofício ao 

Ministro da Fazenda defendendo dois anteprojetos de lei que visavam a implantação e 

regulamentação da execução administrativa, fazendo, na oportunidade, uma exposição sobre 

os motivos que demonstram a necessidade de mudança: 

Conforme demonstram os dados apresentados anteriormente, o sistema 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 dedicada a aplicar o 
direito e promover a justiça.”5 
 

A compreensão sobre a ineficácia do modelo de execução fiscal vigente no Brasil é 

corroborada pelos dados estatísticos divulgados anualmente pelos relatórios denominados 

Justiça em Número, apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Os processos de execução fiscal no Brasil representam, segundo o último 

levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)6, aproximadamente 39% do total 

de casos judiciais pendentes de solução e 74% das execuções pendentes no Poder Judiciário. 

Além disso, as execuções fiscais brasileiras possuem uma taxa de congestionamento de 91,7%.  

A taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, 

considerando o total de casos novos que ingressam, os casos baixados e os casos pendentes 

ao final do ano anterior, o que significa que, a cada cem processos de execução fiscal que 

tramitaram no ano da última pesquisa feita pelo CNJ (2017), apenas oito se encerraram e 

foram baixados.  

A pesquisa do CNJ ainda demonstra que os processos de execução fiscal vêm sofrendo 

um aumento gradativo na quantidade de casos pendentes, ano a ano, desde 2009.  

O tempo de tramitação das execuções fiscais no Brasil igualmente é bastante 

excessivo, os processos executivos fiscais levam, em média, 11 anos para encerrarem. 

 
5 https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/02/oficio-624-PGFN.pdf 
6 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf 
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Há problemas na tramitação da execução fiscal brasileira em todas as esferas judiciais, 

em maior ou menor número, dependendo da competência de cada tribunal. A esfera que 

sofre maior impacto pelo excessivo número de execuções fiscais é a estadual, que detêm 85% 

dos casos. A justiça federal possui 14% dos processos, a justiça do trabalho 0,31% e a justiça 

eleitoral 0,01%. 

Os números apresentados demonstram que o modelo brasileiro atual de cobrança de 

créditos tributários é ineficiente e os resultados apresentados são baixíssimos no que se refere 

aos casos encerrados. 

Pelos dados expostos acima apresentados pelo CNJ, as conclusões retiradas são que:  

I. A execução fiscal brasileira é de baixa eficiência na recuperação dos créditos; a taxa 

de congestionamento é de 91,7%; a cada cem processos de execução fiscal, apenas oito se 

encerram por ano e não necessariamente o crédito tributário é adimplido, há casos em que 

os processos se encerram por prescrição.  

II. O judiciário brasileiro está congestionado com as demandas executivas de interesse 

do próprio Estado, prejudicando a solução de outras controvérsias, de particulares. De todos 

os processos pendentes de solução no Poder Judiciário, 39% são execuções fiscais. Esses 

processos se acumulam ano a ano, e o modelo atual de execução fiscal aumenta 

exponencialmente as chances de piora. 

III. O atual sistema executivo fiscal desestimula a conformidade fiscal voluntária das 

sociedades empresárias (compliance). O longo prazo de tramitação, em média 11 anos, e a 

ineficiência na recuperação do crédito, taxa de congestionamento de 91,7%, motiva os 

contribuintes a não empenhar esforços e a não priorizar o pagamento dos tributos. Os 

contribuintes, cientes da distância das consequências de não pagar os tributos, passam a 

acreditar que a sonegação fiscal é proveitosa. 

A execução fiscal, para ser considerada eficaz, obrigatoriamente, necessita atingir o 

seu fim, a satisfação do crédito tributário. Em sua monografia batizada como “Um ensaio para 

a efetividade da execução fiscal”, Henrique Napoleão Alves afirma que para que a execução 

fiscal seja tida como eficiente deve haver eficiência no sentido pragmático ou utilitarista, 

capaz de atingir resultados econômicos desejados, bem como deve haver o equilíbrio e a 
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harmonia dos princípios que regem a execução e os demais princípios constitucionais7. O 

mesmo autor explica ainda: 

O que quero dizer é que da efetividade da execução fiscal decorre, a um só 
tempo, o reforço de eficácia da norma que comanda o pagamento do débito 
executado, mas também o reforço de eficácia do ordenamento 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 
transcendem 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 descumprirem essas normas, estrategicamente, por supor 
que dificilmente haverá algum mecanismo coercitivo capaz de obriga-los a 
adimplir.8 

 

Desta feita, um sistema ineficaz tem consequências indesejadas e justificam os 

números apresentados pelo CNJ e o cenário brasileiro com o Poder Judiciário abarrotado e 

sem eficiência em relação as execuções fiscais. 

Pode-se indagar as conclusões argumentando que os créditos inscritos em dívida ativa 

(CDA) são de difícil recuperação, vez que não foram pagos espontaneamente e são devidos 

por contribuintes que não possuem patrimônio ou atividade. 

No entanto, as estatísticas e as formas extrajudiciais de cobrança de tributos não 

permitem essa colocação. A Procuradoria Geral da Fazenda (PGFN), no ano de 2013, deu início 

ao projeto de protesto extrajudicial de certidões de dívidas ativas com a inserção da 

possibilidade de protesto de CDAs (art. 25, parágrafo único, da Lei 12.767/129) e logrou êxito 

ao elevar o índice de recuperação de crédito. 

Segundo a PGFN, o mecanismo de cobrança indireta e extrajudicial se mostrou 

extremamente efetivo em comparação com a execução fiscal judicial: “O índice de 

recuperação é alto em comparação com as demais formas diretas de cobrança tributária. 

 
7 ALVES, Henrique Napoleão. Um ensaio para a efetividade da execução fiscal. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2012, p. 

14.  
8ALVES, Henrique Napoleão. Um ensaio para a efetividade da execução fiscal. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2012, p. 15. 
9“Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.” 
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Desde março de 2013 até outubro de 2015, alcançou o patamar de 19,2%, o que representa 

167.219 inscrições com valor consolidado de R$728.260.828,54.”10 

Condutas como o protesto da certidão de dívida ativa como meio de execução da 

dívida tributária têm como objetivo evitar a judicialização e o aumento da recuperação do 

crédito tributário de forma mais eficaz e célere.  

Outra medida discutida é a execução fiscal administrativa, repassando a cobrança da 

dívida ativa para o âmbito do Poder Executivo, retirando do Poder Judiciário essa atribuição, 

como é feito nos Estados Unidos da América. 

Neste contexto, em uma tentativa de mudar, aperfeiçoar e gerar eficiência no sistema 

brasileiro, foi apresentado no Congresso Nacional projetos de lei objetivando a instituição da 

execução fiscal administrativa no ordenamento pátrio.  

Os projetos de lei que efetivariam a execução fiscal administrativa são o de nº 

2.412/200711 e o mais recente de nº 5.080/2009, este último em tramitação na Câmara dos 

Deputados, sem movimentação desde o ano de sua apresentação.12 

A apresentação dos projetos de lei para a implementação da execução fiscal 

administrativa no modelo brasileiro gerou debates no cenário jurídico a respeito da sua 

constitucionalidade, em razão da suposta ofensa ao art. 5º, XXXV13 e LIV14, da CF/88. 

Contudo, a execução fiscal administrativa não representa ofensa às garantias 

constitucionais do devido processo legal, pois o processo de execução fiscal possui uma 

sequência de atos pré-determinada e lógica que englobam a ciência do devedor, sua 

participação e apresentação de defesa.  

O art. 5º, LIV, da CF/88 estabelece que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”, porém, essa imposição da norma é tanto para o processo 

judicial quanto para o administrativo, não há a obrigatoriedade de somente o Poder Judiciário 

utilizar de mecanismos de restrição de bens. 

 
10 https://www.pgfn.gov.br/noticias/2016/protesto-de-cdas-possui-taxa-de-recuperacao-de-19 
11 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=380896 
12 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=447051 
13XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
14 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
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Da mesma forma, não há lesão ou ameaça, o procedimento de execução fiscal 

administrativo possibilita ao devedor ampla defesa para demonstrar a inexistência do tributo 

e vício de qualquer natureza. 

Por outro lado, não há nos citados projetos de lei de execução fiscal administrativa 

nenhuma vedação ao contribuinte de recorrer ao Poder Judiciário para se defender e 

assegurar os seus direitos. Assim, inexiste afronta ao princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. 

Na verdade, não existe na Constituição Federal do Brasil qualquer óbice ao 

procedimento de expropriação patrimonial pela administração tributária, sendo certo que a 

atribuição de tal competência ao Poder Judiciário decorre da tradição e da escolha política do 

legislador brasileiro. 

Deve-se realizar uma harmonização entre os direitos e os deveres constitucionais dos 

cidadãos brasileiros. É necessário difundir e conscientizar que o pagamento de tributos 

também é um dever fundamental de todo brasileiro e não um direito.  

A efetividade da execução fiscal brasileira depende da mudança do atual paradigma 

de cobrança dos créditos tributários. O processo de execução fiscal deve ter como principal 

preocupação a satisfação do crédito inadimplido, respaldado pelo princípio constitucional da 

eficiência.  

Não se discute no presente trabalho a carga tributária brasileira, tão somente a 

ineficiência da cobrança judicial de tributos, buscando uma melhor solução na arrecadação, 

notadamente por ser um dever fundamental de todos os cidadãos o pagamento de encargos 

fiscais, a fim de amparar a manutenção e desenvolvimento social e assistencial do Estado. A 

atual execução fiscal brasileira se mostra claramente morosa e ineficiente, ainda mais quando 

comparada com a execução fiscal dos Estados Unidos da América.  

Assim, a melhoria na cobrança de tributos dos inadimplentes, no Brasil, está 

condicionada a uma mudança cultural de todos os envolvidos, principalmente do legislados e 

do Poder Judiciário, com a reforma da legislação e jurisprudência. 

 

CONCLUSÃO 
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O modelo brasileiro de execução fiscal processado perante o Poder Judiciário se 

mostra ineficiente e moroso, o que demonstra a necessidade de mudanças para aprimorar a 

arrecadação estatal. 

A experiência comparada com os Estados Unidos da América demonstrou que a 

execução fiscal administrativa é mais eficiente do que a judiciária e que a Fazenda Pública 

brasileira necessita de maior discricionariedade em busca da satisfação do crédito tributário 

inadimplido.  

O modelo judicial de execução fiscal deve ser revisto em favor de um modelo 

administrativo. O Poder Executivo, inclusive, já propôs projetos de lei, em tramitação no 

Congresso Nacional, visando a implantação do modelo de execução fiscal administrativa, 

atribuindo os atos de expropriação aos agentes da Fazenda Pública, socorrendo ao judiciário 

apenas em casos de conflitos de interesses decorrentes do processo administrativo entre a 

administração tributária e o contribuinte.  

O procedimento judiciário de execução fiscal é deficiente também em relação aos 

sujeitos. A execução fiscal judicial possui a presença mínima de um número excessivo de 

partes, o agente fiscal, que constitui o crédito, o advogado público, que executa judicialmente 

o crédito, o magistrado, que comanda a execução, e o contribuinte, que é o devedor. A 

tramitação do processo envolvendo esse número grande de partes naturalmente atrasa o 

processo e gera conflitos entre as partes.  

Além disso, há ainda um gasto do Estado com o envolvimento de três órgãos distintos 

para solucionar a execução fiscal. 

No caso de execução fiscal administrativa, as partes do processo se resumiriam em 

duas, o fisco e o contribuinte. O procedimento seria mais célere e menos oneroso para o 

Estado. 

O modelo de execução fiscal brasileiro necessita de uma mudança profunda e o 

sistema administrativo é o caminho para a eficiência e celeridade. O estudo demonstrou que 

é necessário disponibilizar ao órgão executor meios para a satisfação do crédito fiscal, como 

cobranças diretas, penhora, leilão e também possibilidades diversas de parcelamentos e 

acordos para o pagamento.  
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Assim, conclui-se que a melhor forma para o Brasil ter eficácia e agilidade em seu 

processo executivo fiscal é adotando o modelo administrativo, transferindo para a Fazenda 

Pública poder discricionário para usufruir de meios eficazes para a satisfação do crédito 

tributário, da mesma forma como é feito nos Estados Unidos da América. A alternativa 

proposta visa desafogar o Poder Judiciário e melhorar os índices de recuperação de créditos 

tributários.  
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