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Introdução

Não faz muito tempo em noticioso do rádio entrevistava-se ilustre jurista, 
advogado e professor emérito, sobre mudanças na lei de execuções fiscais, objeto 
de propostas em exame na Câmara dos Deputados. Em especial tratou-se da 
transferência da cobrança da dívida ativa para a órbita da Administração, com 
a chamada “execução fiscal administrativa”. Ao final, como que a resumir a en-
trevista, conclui o apresentador: “então, ouvinte, fique sabendo que a partir de 
agora, se você atrasar o pagamento, por exemplo, do seu IPTU, o funcionário 
da prefeitura pode entrar na sua casa e penhorar os seus bens e objetos pessoais, 
até conseguir o valor da dívida”. O exagero evidente, o preconceito, o apelo 
malicioso às vísceras do contribuinte não se devem por certo à falta de informa-
ção – os personagens da entrevista nada tinham de leigos ou ingênuos. Há algo 
mais nesses ares, além da congênita aversão ao pagamento de tributos; algo que 
contribui para reforçar o princípio individualista da eterna desconfiança e má 
vontade contra o fisco. Por tais agrestes arrasta-se há anos o debate sobre aquela 
mudança na legislação brasileira: uma ideia excelente que não se consegue ma-
terializar em instituto jurídico concreto.

No entanto, a resistência alveja o inimigo errado. Ao menos nesse caso. Diri-
gida contra a lei que cria ou aumenta tributos, entraria no “democrático” jogo de 
empurra dos ambientes de escassez, de que tanto fala a ciência dos economistas. 
Ao mirar regras que visam à eficácia da obrigação tributária, porém, rebaixa-se 
a mera aposta no atraso, defesa da corrupção, cumplicidade com o privilégio. 
A impopularidade da execução fiscal administrativa ameaça perpetuar um sis-
tema culpado de muitas injustiças, responsável pela acumulação de uma dívida 
astronômica, e que continua a crescer. O calvário que a proposta vem trilhando 
não se distingue do que se interpõe a qualquer ideia capaz de ameaçar o status 

de ineficiência que (a alguns) tanto aproveita, muitas já cogitadas e abandona-
das, outras até ensaiadas timidamente (com surpreendente sucesso),2 sempre sob 
intenso tiroteio e feroz contestação. A se aceitar a argumentação dos críticos, o 
modelo hoje em vigor seria o único jurídica e constitucionalmente possível, não 
importa o quanto tenha de obsoleto, ineficiente e emperrado. 

Deve-se reconhecer o quanto as imperfeições do sistema podem ter con-
tribuído para essa desconfiança geral; deve-se reconhecer também que algumas 
soluções alvitradas se fazem acompanhar de tantas espertezas e excessos, que 
põem a perder a credibilidade das boas intenções. Este trabalho não se destina, 

2 Como é o caso da terceirização da cobrança dos débitos fiscais, por exemplo.
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porém, a enumerar tais excessos (nenhum deles, aliás, inerente à condução dos 
atos executivos pela Administração, nem essencial à sua eficácia). Terá cumprido 
seu objetivo, se contribuir para afastar o preconceito contra a execução fiscal 
administrativa, abrindo caminho para a solução de um grave problema – um 
dos gargalos institucionais para o nosso desenvolvimento –;  se contribuir para 
uma compreensão mais clara e menos irracional do quadro em que se travam os 
debates legislativos sobre a matéria, separando a boa ideia da maravalha daninha 
que a vem tentando sufocar.

O problema

Nosso ecossistema tributário abriga uma diversidade amazônica de incen-
tivos à chicana, à contestação infundada, à delonga e à pura inadimplência. 
Começando pelo mais evidente, que é a lentidão do processo de cobrança, para 
chegar até ao puritanismo hipócrita da matemática empregada na correção dos 
débitos e no cálculo dos juros.3 A esse rico arsenal ainda se acrescenta uma ampla 
coletânea de ardis processuais ainda presentes em nossa vetusta e plutocrática 
legislação, instrumentos que sempre haverão de garantir o proveito econômico 
de seus artífices e beneficiários, a despeito da maior ou menor “competência” 
demonstrada em seu manejo; e o farão, como parece óbvio, em detrimento não 
apenas da solidariedade social no custeio do gasto público, mas também da jus-
tiça com os bons contribuintes.

Segundo informe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) so-
bre o Balanço de 2009, o estoque da dívida ativa da União já ultrapassa os R$ 
827 bilhões, 90% dos quais de origem tributária. Esses R$ 740 bilhões supe-
raram toda a arrecadação a cargo da Receita Federal no mesmo ano.4 Como 
estimativas dessa espécie jamais se regem pela simples aritmética, pode-se ape-
nas conjecturar quanto aos efeitos econômicos do alívio que uma quimérica 
recuperação desses créditos5 poderia representar sobre a pressão fiscal, mas não 

3 No estudo “Transação Tributária”, o Consultor Legislativo, Murilo Rodrigues da Cunha Soares, de-
monstra como, em vista da disparidade entre o mecanismo de correção dos débitos fiscais (juros 
simples) e a remuneração do capital no mercado financeiro (juros compostos), em pouco menos 
de seis anos normalmente já se torna vantajoso para o devedor postergar o pagamento dos débitos 
tributários, mesmo que venha ao final a perder a causa e ainda que incorra nas pesadas multas legais.

4 De acordo com a Secretaria da Receita Federal (“Análise da Arrecadação das Receitas Federais - 
dez/2009”, em www.receita.fazenda.gov.br/Publico/arre/2009/Analisemensaldez09.pdf ), o total de 
tributos federais arrecadados em 2009 montou em R$ 698,3 bilhões. A diferença (R$ 37,5 bilhões) 
equivale a 5,4% desse total.

5 Bastante improvável, se mantido o status quo responsável pela atual taxa de míseros 2,12% por ano 
(dado oferecido pela PGFN, que reflete o esforço do ano de 2009. Já a RFB registra o montante 
irrisório de 253 milhões sob a rubrica “Conversão de depósitos judiciais em renda da União” - Con-
forme a já mencionada “Análise da Arrecadação das Receitas Federais-dez/2009” – Tabela IV).
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é proibido fantasiar sobre a hipótese de uma bela redução na famigerada “car-
ga tributária”. Melhor ainda se, por algum milagre, de repente se tocassem os 
corações devedores, convencendo-os a desistir de contendas vazias: imagine-se 
iniciar o ano com a notícia alvissareira de uma redução a zero da carga fiscal. 
Sabático para os “impostômetros”6 e “marqueteiros” econômicos da mídia.

De 2008 para 2009, a dívida ativa aumentou em R$ 86,8 bilhões, valor que 
corresponde, grosso modo, ao que deveria ter sido arrecadado e não foi. Ora, 
R$ 86 bilhões equivalem a toda a arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Ju-
rídica (IRPJ); ou 1,7 vezes o imposto retido na fonte sobre salários; ou 73% do 
recolhido pelas empresas a título de COFINS; ou ainda 48% das receitas previ-
denciárias da União.7 Simplificando o raciocínio, honrassem com sua obrigação 
os relapsos, omissos e recalcitrantes responsáveis por esses R$ 86 bilhões, como 
faz a maioria dos contribuintes, quem sabe em quanto não teria sido possível 
aliviar o peso sobre todos? 

A relação entre o estoque da dívida e a arrecadação de tributos no Brasil 
(117%, em 2009) supera em muito os parâmetros internacionais conhecidos. 
Estudo realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE),8 por exemplo, reunindo dados sobre mais de quarenta países, 
revela que a Bulgária (com quase 70%) é o que mais se aproxima da pouco 
venturosa marca nacional. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Es-
panha e até mesmo nossa vizinha, Argentina, vêm conseguindo manter seus 
débitos abaixo dos 5% da arrecadação.9

Finalmente, é preciso considerar também o diagnóstico preliminar do con-
junto de ações judiciais de execução fiscal, inventariado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que em 2010 contou 27 milhões de feitos da espécie no Judi-

6 Pseudo-indicador de carga tributária patrocinado por certas instituições privadas, que representa o 
número de dias de trabalho por ano necessários para a geração da riqueza consumida com o paga-
mento de impostos no País.

7 Fonte: Análise da Arrecadação das Receitas Federais e Balanço da PGFN (2009).

8 Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Se-
ries (2008). 

9 Em 2007, respectivamente: 4,1%; 3,6%; 0,9%; 2,7%; 4,3% e 1,2%.
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ciário (31% do total), com duração média de 12 anos.10 No caso da União, ao 
custo aproximado de R$ 13 mil.11

Não parece necessário esgotar essa linha de argumentação, para demonstrar 
a pertinência do tema. E a bem da verdade, mesmo os críticos da ideia que 
ora se defende reconhecem a precariedade do atual modelo e a necessidade de 
aperfeiçoá-lo. Apenas insistem na opção pelo improvável milagre da conversão 
dos devedores.

A execução administrativa 

No processo de execução, como se sabe, o Estado age para obrigar o deve-
dor a pagar. Seus pressupostos são a dívida líquida (de valor conhecido) e certa 
(sobre cuja existência não haja mais dúvidas), e a ausência de pagamento volun-
tário. A pedido do credor, o juiz assina ao devedor um último prazo, para saldar 
o débito ou indicar bens à penhora. Entretanto ao credor se impõe o ônus de 
informar logo de início onde se encontram o devedor e os seus bens disponíveis. 
Se não o faz, o processo é parado e vai entulhar as prateleiras do Judiciário e as 
estatísticas da inadimplência. 

No caso da execução fiscal o credor é a fazenda pública. Liquidez e certeza 
asseguradas pela Certidão de Dívida Ativa – título executivo extrajudicial expe-
dido ao final de processo administrativo –, não há mais questão jurídica a resol-
ver. A execução se poderia (e deveria) conduzir assim por órgão não judicial, que 
a lei designasse. Em lugar de recorrer ao juiz para mandar pagar ou indicar bens 
à penhora, o órgão administrativo de cobrança o faria, com ganho de tempo e 
melhora nas expectativas de sucesso. A execução administrativa, portanto, ex-
tingue a duplicação de instâncias; reduz o desperdício de recursos públicos; pro-
move a eficiência – ao apostar na especialização de funções, considerando que os 
órgãos fiscais administrativos se mostram naturalmente mais afeitos às questões 
fiscais do que varas judiciais; libera o juiz para exercer suas funções precípuas, 

10 Vale observar que esse prazo não leva em conta o trâmite administrativo que em grande parte dos 
casos precede o ajuizamento de ações. Lembre-se, também, o prazo a partir do qual o contribuinte 
obtém vantagem econômica com a postergação do pagamento (conforme o já mencionado estudo 
“Transação Tributária), de pouco menos de seis anos: metade do prazo médio de tramitação dos 
executivos fiscais, portanto.

11 Conforme a reportagem “Dívidas fiscais poderão ser cobradas por banco”, publicada em 25 de agosto 
de 2009 pelo Jornal “Valor Econômico”. Registra a mesma reportagem que entre as soluções alvitra-
das para assegurar o difícil cumprimento da chamada “Meta 3” do CNF – que propõe reduzir em 
20% o acervo de executivos fiscais federais, até o final de 2010 – ensaia-se inclusive a terceirização, 
com o repasse de alguns dos créditos de maior risco ao Banco do Brasil. A experiência, ao que parece 
bem sucedida, pode engendrar o embrião de um processo mais amplo, envolvendo outras instituições 
financeiras.
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para cujo desempenho o Estado não conta com outros agentes; dá mais agili-
dade ao processo; aproxima do devedor a autoridade responsável pela cobrança 
e permite à sociedade identificar, com mais clareza, o responsável pela demora.

Os estudos e debates sobre o tema são antigos.12 Nos últimos anos apenas se 
avolumaram e aceleraram, rumo ao Congresso Nacional, desaguadouro natural 
de reivindicações dessa espécie. Em pauta propostas oriundas do governo (três 
projetos de lei e um de lei complementar), que tramitam apensadas ao Projeto 
de Lei nº 2.412/2007, do Deputado Régis de Oliveira.13 Mais ousado e fiel aos 
estudos iniciais, este último transplanta a execução fiscal integralmente para a 
Administração, enquanto o PL nº 5.080/2009, do Executivo (que trata especifi-
camente da matéria), cedendo talvez à aversão dos grandes devedores, da mídia 
e da advocacia tributária, abjura em parte aquele modelo, que vinha defendendo 
em 2005, e propõe agora um híbrido: calcado ainda sobre o Judiciário, mas com 
acentuado papel das procuradorias fiscais na fase anterior ao ajuizamento. 

A timidez do Governo não evitou, no entanto, que sua ideia suscitasse as 
maiores asperezas. Insiste-se em argumentos puramente dogmáticos ou obsole-
tos, que se poderiam resumir nas seguintes linhas principais:

a. a pretensa sujeição dos atos de execução à “reserva de jurisdição”;

b. as alegadas restrições a direitos constitucionais do devedor – como o con-
traditório, ou a ampla defesa, ou ainda a propriedade privada –, que o 
afastariam do “devido processo legal”;

c. o temor de prejuízos para os contribuintes, por erros ou arbitrariedades 
do fisco; e

d. a incapacidade material dos órgãos fiscais, para assumir os novos encargos.

Tais alegações apenas repetem o já muitas vezes rejeitado, tanto em doutrina 
quanto em decisões de nossos tribunais.14 As três primeiras linhas de argumen-

12 Mencionem-se, pelo espírito de pioneirismo e as luzes com que se houveram nesses debates: Prof. 
Leon Szklarowski, Desembargador Federal Antônio Prudente, Senadores Lúcio Alcântara e Pedro 
Simon e o Deputado Celso Russomano, os três últimos autores de propostas que efetivamente vieram 
a tramitar no Congresso Nacional, nos últimos anos.

13 Com exceção do projeto de lei complementar (PLP nº 469/09), que por disposição regimental tem 
rito próprio de tramitação.

14 Destaca-se o voto condutor do eminente Ministro Relator, Ilmar Galvão (RE nº 223.075-DF), que 
consolidou a jurisprudência do STF pela constitucionalidade da execução administrativa de créditos 
públicos do Decreto-Lei nº 70, de 1966, ainda em 1998. Os argumentos que fundamentavam a tese 
da inconstitucionalidade (refutada) são os mesmos ainda hoje agitados contra a hipótese de execução 
administrativa da dívida ativa.
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tação investem contra a ideia em si. Sua natureza nitidamente teórica até facilita 
a contestação. A última, voltada para questão eminentemente prática, não per-
mite uma refutação cabal, sem incursão no campo da futurologia.

A reserva de jurisdição, por óbvio, restringe-se aos processos de natureza ju-
risdicional. E no procedimento de execução o juiz não é juiz de verdade: pratica 
atos de mera administração; dispõe e ordena, não julga; restringe-se basicamente 
a penhorar, mandar leiloar, adjudicar. O cerne da atividade jurisdicional é bem 
outro: solucionar controvérsias, compor conflitos. Na verdadeira jurisdição, o 
Estado, no dizer da boa doutrina, substitui a vontade das partes, fazendo valer 
a regra de direito, construindo uma solução específica para resolver a disputa. 
Nessa atividade, sim, o juiz é indispensável. Já no processo de execução não mais 
se discute o que manda o direito, o que diz a lei; isso já se conhece, registrado 
que está em título executivo. Se há conflito, ele se estabelece entre o agir do 
devedor, que se recusa a saldar o débito, e a regra de direito, que o obriga a esse 
pagamento. E para solucionar conflitos dessa natureza, o proceder adequado é 
administrativo, não jurisdicional. Havendo dúvida quanto ao direito, mesmo 
no âmbito da execução, ela se resolve com os embargos, onde se restabelece, aí 
sim, o espaço da jurisdição. Nos embargos o devedor tem uma última oportuni-
dade de discutir o direito, e por isso seu processamento independe da execução 
(ainda que judicial).

Assegurado o acesso do devedor ao Judiciário, nos casos em que a Adminis-
tração eventualmente trespasse os limites legais, cumprem-se satisfatoriamente 
os incisos XXXV e XXXVII do Art. 5º da Constituição. Desnecessário seja cada 
passo acompanhado, fiscalizado ou conduzido por juiz. A judicialização não é 
condição de legitimidade.

O modelo de execução administrativa tampouco repele o conceito de devi-
do processo legal ou os pilares do que se conhece por Estado democrático de di-
reito. Aliás, ele até se presta melhor a concretizá-los, venerando preceitos como 
a legalidade, a capacidade contributiva ou a isonomia. A condução dos atos 
processuais por autoridade administrativa, que se submete ao regime legal como 
qualquer outra, não elimina o contraditório, não enfraquece a ampla defesa, não 
viola o direito de propriedade. O juiz não é o único ungido com a virtude da 
imparcialidade. Os atos de lançamento de tributos, de inscrição de dívida ou de 
sua cobrança são vinculados, o que significa que se realizam sob o estrito regime 
da lei e nos seus exatos limites. Órgão de execução, juiz ou agente do fisco que 
seja não cria nem majora tributo. A cobrança não pode exorbitar os limites da 
lei tributária, e, portanto, os órgãos administrativos, como expressão do poder 
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estatal que são, assim como o juiz, gozam do mesmo grau de legitimidade para 
conduzi-la. 

Esse modelo tem sido adotado com sucesso por vários países considerados 
democráticos e desenvolvidos, onde se vivem regimes amadurecidos e consoli-
dados por longa experiência. Não se tem conhecimento de que, ali, a maior fir-
meza ou celeridade com que a lei favoreça a cobrança de tributos suscite dúvida 
quanto a direitos fundamentais. Aliás, é justamente onde o direito vigora em 
caráter substantivo, acima das efusões demagógicas, que as desigualdades sociais 
e econômicas vêm já mitigadas ou erradicadas com mais consistência.

A assertiva de que a execução administrativa incrementa os riscos de arbítrio 
por parte dos governantes, por sua vez, nada tem de jurídica. Para seus autores, 
especialmente em localidades mais atrasadas, onde suspeitam que a vida institu-
cional não tenha evoluído como nos grandes centros, as administrações fiscais 
podem se transformar em instrumento de manipulação política e pressão sobre 
opositores. Argumentos de pura retórica como esse jamais infiltram o debate 
técnico para edificar com solidez e estabilidade. Apela-se à incapacidade e à 
ineficiência do modelo atual, que se reconhecem; mas em lugar de corrigi-las, 
como defeitos que são, pretende-se eternizá-las. O inadimplente se traveste em 
vítima, de forma que seu abuso seja justificado pela mera possibilidade de o Es-
tado também abusar. O que se sustenta, enfim, em termos francos e diretos, é a 
inviabilidade do Estado democrático de direito. 

No entanto, no país real, hoje, mesmo nos chamados “rincões”, o contri-
buinte que se julgue prejudicado por um fisco excessiva e injustamente zeloso 
dispõe, sim, de meios eficazes de defesa. E a mudança de que ora se trata não 
interfere no funcionamento desses meios. A prática da vida nacional, aliás, de-
monstra que nos recantos mais afastados os contribuintes poderosos em geral 
têm menos a temer, em suas relações com o Estado, do que nos centros mais 
desenvolvidos. E quanto à luta política, é de se convir que, nessas freguesias, 
quando foge ao cenário da legalidade, sua munição e poder de fogo dificilmente 
haverão de depender de miudezas como o status do processo de execução fiscal. 

Tampouco parece admissível, enfim, sujeitar a legislação federal – que a 
todos interessa – ao paroquial e mesquinho dessas conveniências.

A ideia da execução administrativa, portanto, ao contrário do que fazem su-
por as críticas e a mistificação, circunscreve-se ao razoável: providência necessá-
ria, adequada à solução do problema, além de bem proporcionada e harmônica 
com as garantias constitucionais e os princípios de nossa ordem jurídica.

A única crítica capaz de resistir ao exame vestibular diz com as dúvidas 
lançadas sobre a capacidade dos órgãos fiscais de se desincumbirem das novas 
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atribuições. Carências materiais e de pessoal – inclusive na União, mas espe-
cialmente nos estados e municípios – sugerem mesmo certa cautela quanto às 
promessas de novos rumos, à falta de uma ampla reorganização institucional, 
com o aumento dos quadros de pessoal e o investimento na sua formação e 
qualificação. Em nível federal, pelo menos, o panorama já inspira expectativas 
alvissareiras, com a reestruturação remuneratória da carreira, recentemente equi-
parada às principais categorias de servidores públicos da União, reforçando o 
compromisso de longo prazo com o ajustamento da Advocacia-Geral da União 
(AGU) e da PGFN para atender essas novas atribuições.

Em quaisquer circunstâncias, por fim, mesmo que a reestruturação das 
procuradorias não surtisse os resultados esperados, a transposição dos processos 
para o âmbito da administração ainda conservaria o mérito – e a justificativa – 
de liberar o Judiciário para o desempenho de suas verdadeiras funções.

Em resumo

A legislação tributária não goza mesmo de grande prestígio no Brasil. Atra-
so, inadimplência, sonegação e fraude tornaram-se “meios de financiamento” 
corriqueiros, aparentemente sem provocar grandes inquietações com o que têm 
de ilícito. Tudo em nome de uma suposta defesa “do contribuinte”, como que 
a ilustrar essa habilidade singular de certos núcleos sociais, de que falam alguns 
autores clássicos, que se servem de figuras mitológicas – “o povo”, “o cidadão” 
ou “o contribuinte” – para disfarçar o proveito próprio com fumos de interesse 
geral. O eterno pretexto – a elevada carga tributária – desmente-se facilmente 
com os números da dívida ativa, que denunciam a evasão como causa – e não 
consequência – do aumento dos tributos. 

A execução fiscal administrativa representaria, portanto, no mínimo a sim-
plificação dos trâmites burocráticos, vantagem já por si capaz de justificar o es-
forço político e legislativo que vem exigindo. Na melhor das hipóteses, contudo, 
pode-se sonhar em longo prazo com uma retração das taxas de inadimplência a 
níveis equivalentes à média internacional, sugerida pelos estudos da OCDE, que 
gira em torno dos 25% da arrecadação anual líquida.

As críticas – de resto previsíveis – não têm sido capazes de infirmar a con-
vicção sobre a sua conveniência e viabilidade, jurídica e prática, de modo que 
o insucesso dos passos legislativos até agora se deve menos aos defeitos do que 
aos predicados que certamente tem. O manejo competente da opinião pública – 
inclusive por entrevistadores de rádio e seus ilustres coadjuvantes –, a obstrução 
sistemática dos trabalhos parlamentares e o fomento de um ambiente geral de 
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rejeição e hostilidade se unem à inaptidão das propostas – ou de parte delas, 
ou dos acessórios com que têm vindo adornadas –, para dissolver a ideia boa 
no caldo tóxico dos exageros, arbitrariedades, mentiras e engodos. A ênfase da 
reação não deixa dúvida, porém, quanto à qualidade da iniciativa. Faz suspeitar, 
ao contrário, de que se tenha enfim esbarrado em material capaz de colmatar 
as frinchas legais e processuais por onde hoje escoam em dívida as receitas que 
deveriam sustentar o desenvolvimento nacional.
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