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Resumo

Objetivo - O objetivo principal do trabalho foi estudar os fatores que afetam o desempenho da
PGFN na atividade de recuperação de créditos públicos. O estudo descreve as características e
a evolução dessa atividade da PGFN, comparando-a com outros países analisados.
Metodologia - A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se de metodologia qualitativa. Foi
realizado um estudo de casos múltiplos, a partir de análise comparativa, efetuando-se
levantamento de dados da atividade de arrecadação e recuperação de créditos públicos em
outros países (Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura). Os dados foram obtidos a partir de
pesquisa em relatórios e banco de dados de cada país, de organizações internacionais e em
literatura especializada, passando-se, então, à análise dos fatores que impactaram o desempenho
de cada agência tributária a partir de referências indicadas pela OCDE.
Resultados - Os resultados revelam que a análise do desempenho da recuperação de créditos
públicos demanda uma abordagem conjunta e integrada de vários critérios. O estudo sugere que
a capacidade gerencial e o estimulo à conformidade fiscal acarretam reflexos positivos no
desempenho da cobrança de créditos. Os resultados indicaram também a necessidade, por parte
da PGFN, de desenvolver procedimentos que evitem a formação de novas dívidas fiscais.
Limitações - A análise comparativa dos dados de recuperação de créditos compreendeu
somente o período de 2016 a 2018, não sendo possível englobar um período mais abrangente,
tendo em vista a indisponibilidade de dados pelos países pesquisados. Além disso, alguns
documentos pesquisados foram classificados como sigilosos e não puderam, portanto, serem
utilizados no trabalho.
Contribuições práticas - O estudo do desempenho da PGFN a partir da perspectiva de
comparação com órgãos similares de outros países permite analisar novos procedimentos e
estratégias de recuperação de crédito que podem ser incorporados para aprimorar os resultados
da instituição.
Contribuições sociais - O estudo possibilitou o conhecimento de procedimentos exitosos
adotados por outros países na atividade de recuperação de crédito público. A partir disso, a
PGFN poderá implementar procedimentos que possibilitarão o incremento do seu desempenho,
ensejando, consequentemente, uma ampliação dos recursos financeiros disponibilizados para o
custeio de serviços públicos.
Palavras-chave: Atuação pública; Desempenho eficaz; Recuperação de créditos; Estratégias
inovadoras; Comparação.
Categoria: Dissertação de Mestrado.

Abstract

Purpose - The general purpose of the work was to study the factors that affect the performance
of PGFN in the activity of public credits recovery. The study also intended to describe the
characteristics and the evolution of this activity, comparing it with other countries analyzed.
Design/Methodology - The research was developed using qualitative methodology. A multiple
case study was carried out, based on comparative analysis, with a survey of data on the
collection and recovery of public credits in other countries (United States, New Zealand and
Singapore). The data were obtained from research in reports and databases of each country,
from international organizations and in specialized literature, and then accomplished the
analysis of the factors that impacted the performance of each tax agency, based on the indicated
references by the OECD.
Findings - The results revealed that the analysis of the performance of public credit recovery
requires a joint and integrated approach of several criteria. The study suggests that managerial
capacity and the encouragement of fiscal compliance have a positive impact on the performance
of credit recovery. The results also indicated the need, by the PGFN, to develop procedures that
avoid the formation of new tax debts.
Research limitations - The comparative analysis of credit recovery data covered only the
period from 2016 to 2018, and it was not possible to include a more comprehensive period,
regarding the unavailability of data by the countries surveyed. In addition, some researched
documents were classified as confidential and could not, therefore, be used in search.
Practical implications - The study of PGFN's performance from the perspective of comparison
with similar agencies in other countries allows the analysis of new procedures of credit recovery
that can be incorporated to improve the institution's results.
Social implications - The study enabled knowledge of successful procedures adopted by other
countries in the activity of public credit recovery. Based on this, the PGFN will be able to
implement procedures that will make it possible to increase its performance, consequently
giving rise to an increase in the financial resources available to fund public services.
Keywords: Public sector; Effective performance; Credit recovery; Innovative strategies;
Comparation.
Paper category - Master’s thesis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização, estrutura e características da PGFN

Toda organização, seja púbica, seja privada, com ou sem fins lucrativos, tem em sua
constituição uma finalidade específica.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) tem como finalidade precípua a
administração e cobrança da dívida ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), bem como a representação judicial da União nas causas de natureza fiscal e a
consultoria jurídica aos diversos órgãos que compõem o Ministério da Economia.
No cumprimento de suas competências, o bom desempenho da PGFN é de fundamental
relevância para o funcionamento do Estado brasileiro, especialmente para o suprimento de
recursos financeiros capazes de financiar uma gama de serviços públicos demandados pela
sociedade. Além disso, representa uma medida de justiça para todo o complexo sistema
tributário, notadamente em relação ao contribuinte adimplente.
Especialmente em momentos de crise econômica e fiscal, as organizações públicas são
desafiadas a atender a demanda da sociedade por serviços públicos mais eficientes, embora
disponham de recursos financeiros com considerável redução para o cumprimento de suas
atribuições (ALONSO, 1999; BRESSER-PEREIRA, 1998).
Conforme destacado em publicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), uma crise
financeira e econômica apresenta grandes desafios para a administração tributária, as quais
enfrentam crescentes riscos de conformidade e maiores demandas de apoio dos contribuintes
em face de possíveis cortes no orçamento (BRONDOLO, 2009).
Em decorrência da crise econômica mundial de 2008, cujos efeitos passaram a ser
sentidos no Brasil mais intensamente a partir de 2014, alguns estudos apontaram para a
necessidade de implantação de um ajuste fiscal, baseado no binômio redução de gastos
primários e aumento de receitas, notadamente pela eliminação de isenções e benefícios fiscais
(BANCO MUNDIAL, 2018).
Entretanto, para além da discussão sobre a redução de gastos e da extinção de isenções
fiscais, verifica-se pouco debate sobre outra dimensão do ajuste fiscal. Nesse sentido, em
relatório sobre a situação fiscal brasileira, o Banco Mundial (2018) pondera sobre a necessidade
de equalizar a combinação de medidas entre receita e despesa, para a efetivação do ajuste
proposto. Sob essa perspectiva, o aumento de receita poderia ser discutido também sob a
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perspectiva do incremento da recuperação dos créditos públicos. Assim, em relatório publicado
em 2014, a OCDE (2014) sugere que, no trabalho para a recuperação das finanças públicas, os
governos esperam que sua administração tributária melhore o fluxo de pagamento dos tributos.
Conforme apontado adiante, atualmente há mais de R$ 2,4 trilhões que estão inscritos
em dívida ativa e em cobrança pela PGFN (BRASIL, 2020, p. 13). Os valores recuperados pela
PGFN têm a finalidade de financiar uma série de serviços públicos que a União tem a obrigação
constitucional de prestar à sociedade. Conforme relatado em estudo anterior (BANCO
MUNDIAL, 2018, p. 4), um dos principais desafios do Estado brasileiro é justamente a
superação da dificuldade de oferecer serviços públicos básicos, considerando-se, sobretudo, as
grandes dimensões do País.
Morgan & Prasad (2009) sugerem que a tributação é uma das obrigações sociais centrais
no mundo moderno, por isso os recursos oriundos da imposição tributária são essenciais para a
própria existência do Estado. Entre as alternativas para restaurar o equilíbrio fiscal, o Banco
Mundial (2017, p. 8) aponta para a possibilidade de aumento das receitas tributárias.
De acordo com relatório publicado pela OCDE, o gerenciamento da dívida tributária
nas organizações públicas representa um papel crucial para garantir a eficácia do sistema
tributário, a fim de possibilitar o aumento da receita destinada a financiar serviços públicos
(OCDE, 2019a, p. 3). Desse modo, verifica-se uma busca por atuação proativa das
administrações fiscais, com abordagens integradas e a utilização de ferramentas de tecnologia,
com o intuito de incentivar a conformidade do contribuinte e minimizar a formação da dívida
tributária (OCDE, 2019a, p. 3).
Relativamente ao trabalho de recuperação de créditos tributários, a OCDE pondera que
o tamanho e o crescimento da dívida fiscal não paga pelos contribuintes é uma preocupação
relevante para os órgãos de administração tributária de muitos países (OCDE, 2019b, p. 3). Em
razão dessa constatação, a OCDE elaborou um estudo apontando estratégias bem-sucedidas na
administração da dívida tributária de alguns países, ressaltando que, não obstante as
peculiaridades locais, as organizações compartilham o mesmo objetivo de reduzir e conter a
dívida tributária, trabalhando para melhorar o desempenho na gestão da cobrança dos débitos
(OCDE, 2019b, p. 3).
Conforme sugerido por Keyifli (2019), déficit tributário é um novo conceito em finanças
públicas, portanto é relevante estimar o percentual de tributos não pagos, com o objetivo de
elaborar políticas que possam diminuir a falta de conformidade fiscal.
A análise do desempenho de organizações de recuperação de créditos públicos ganha
relevância ainda maior em períodos de crise econômica, como a que se avizinha em decorrência
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da pandemia surgida com o Corona Vírus (Covid-19). Essa pandemia foi declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 (SURICO; GALEOTTI, 2020).
De acordo com o estudo apresentado por Surico & Galeotti (2020), uma recessão global afigurase inevitável, com o aumento de desemprego e queda no consumo, inclusive nos mercados
emergentes. De acordo com diversas projeções econômicas, haverá uma queda considerável do
PIB do País, o que enseja uma contração das receitas públicas (PINHEIRO; MATOS, 2020, p.
2).
Analisando a dimensão do impacto da pandemia sobre a economia dos países, o Fundo
Monetário Internacional (FMI) apresentou relatório sugerindo que a economia mundial deverá
ter o pior desempenho desde a Grande Depressão de 1929, estimando um decréscimo no PIB
global de 3% em 2020 (FMI, 2020, p. 7). Especificamente em relação à economia brasileira, o
estudo apontou que deverá haver uma retração ainda maior que a média mundial, alcançando
uma queda de 5,3% do PIB em 2020 (FMI, 2020, p. 9).
Nesse sentido, o cenário de restrição de recursos financeiros implica a necessidade de
níveis de eficiência cada vez maiores, notadamente em relação à recuperação de dívidas fiscais,
já que os valores recuperados podem ser utilizados para o financiamento de diversas políticas
públicas (DOHRMANN; PINSHAW, 2009, p. 23).
Segundo pesquisa constante de relatório da OCDE, em se tratando dos países membros
do Forum on Tax Administration (FTA), o valor da dívida fiscal pendente em 2017 alcançou o
montante de 800 bilhões de euros (OCDE, 2019b, p. 13). Esse levantamento ensejou o início
de pesquisas visando estabelecer um padrão com as melhores práticas de diversos países na
atividade de autoavaliação e gerenciamento de suas dívidas tributárias. A relação dos países
participantes do FTA consta do ANEXO A do presente trabalho.
No que se refere ao contexto brasileiro, a PGFN é o órgão da administração tributária
responsável pela recuperação dos créditos, desempenhando missão prevista na Constituição do
País, relativamente à execução da dívida ativa da União. Nesse aspecto, o §3º, do art. 131 da
Constituição Federal/1988 assim estabelece (BRASIL, 1988):

Art. 131. [...]
§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Por sua vez, a Lei Complementar n.º 73/1993 (BRASIL, 1993), ao estabelecer as
competências da PGFN, assim dispõe:
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Art. 12 - À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente
subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente:
I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária,
inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial;
II - representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de caráter
tributário;
III - (VETADO)
IV - examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e
convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à
dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou
judicial;
V - representar a União nas causas de natureza fiscal.
Art. 13 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desempenha as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério da Fazenda e seus
órgãos autônomos e entes tutelados.

A partir da Constituição Federal de 1988, mais notadamente com a publicação da Lei
Complementar n.º 73, 10 de fevereiro de 1993 (instituidora da Advocacia Geral da União), a
PGFN foi alçada a um novo arcabouço institucional, estando vinculada, de forma técnica e
jurídica, à Advocacia Geral da União (AGU) e, administrativamente, ao Ministério da Fazenda
(atual Ministério da Economia).
Como parte de sua atribuição, a PGFN é responsável pela cobrança de débitos tributários
acumulados superiores a R$ 2,4 trilhões. Esses valores são devidos por aproximadamente 4,9
milhões de devedores, entre pessoas físicas e jurídicas, conforme apontado no relatório PGFN
em Números (BRASIL, 2020), demonstrado pelas FIG. 1 e 2 a seguir.
Figura 1 – Estoque acumulado da dívida ativa da União

Fonte: Relatório PGFN em Números (BRASIL, 2020, p. 13).

19

Figura 2 – Quantidade total de devedores e classificação por valor

Fonte: Relatório PGFN em Números (BRASIL, 2020, p. 12).

A instituição tem sua sede principal em Brasília (DF) e unidades descentralizadas em
todos os estados da federação. De acordo com o relatório PGFN em Números (BRASIL, 2020),
em dezembro de 2019, o órgão compunha-se por 101 unidades localizadas em todas as capitais
dos estados, no Distrito Federal e em diversas cidades-polo do interior do País. Em relação aos
trabalhadores atuantes no órgão, de acordo com dados de dezembro de 2019, eram 2.126
servidores ocupantes do cargo de Procurador da Fazenda Nacional e outros 5.359 profissionais
entre servidores ocupantes de outros cargos, bem como terceirizados e estagiários, no total de
7.485 colaboradores vinculados à PGFN em todo o País (BRASIL, 2020, p. 5), conforme Figura
3 a seguir.
Figura 3 – Unidades e quantitativo de servidores

Fonte: Relatório PGFN em Números (BRASIL, 2020, p. 5).
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Em relação à sua estrutura organizacional, a PGFN apresenta-se como um modelo
hierarquizado, com diversas coordenações, adjuntorias e departamentos vinculados ao
Procurador Geral (chefe da instituição), conforme se vislumbra no organograma constante no
ANEXO B.
No contexto da função desempenhada pela PGFN, no ano 2017, foi recuperado o
montante de R$ 26,1 bilhões (BRASIL, 2018, p. 9). Em 2018, a recuperação de crédito
tributário alcançou a cifra de R$ 23,9 bilhões (BRASIL, 2019, p. 4), e em 2019, foram
recuperados R$ 24,4 bilhões (BRASIL, 2020, p. 4). Esses recursos foram utilizados para a
implementação de diversas políticas e serviços públicos, essenciais ao funcionamento do
Estado brasileiro.
No que se refere ao montante da dívida ativa da União e do FGTS a ser cobrado (R$ 2,4
trilhões de reais, em dezembro/2019), verifica-se que, anualmente, pouco mais de 1% desse
valor é recuperado pela PGFN (R$ 26,1 bilhões em 2017; R$ 23,9 bilhões em 2018 e R$ 24,4
bilhões em 2019). Diversos aspectos devem ser pesquisados na tentativa de entender os fatores
que impactam o desempenho da PGFN na atividade de recuperação de créditos tributários.

21

1.2 O problema e a estruturação do trabalho

O presente trabalho se propõe a uma análise comparativa dos fatores que impactam o
desempenho e os resultados da PGFN relativamente à sua função de recuperação de créditos
públicos.
A indagação principal do estudo, portanto, é: por que a PGFN recupera, anualmente,
apenas cerca de 1% (um por cento) do estoque acumulado da dívida ativa?
Morgan & Prasad (2009) sugerem que a complexidade dos sistemas tributários vem
servindo de justificativa para a ocultação de questões importantes relacionadas ao
gerenciamento de dívidas fiscais. Nesse sentido, mostra-se ainda mais relevante o
aprofundamento da presente pesquisa, na tentativa de apontar fatores que impactam o
desempenho de órgão integrante da estrutura tributária federal.
A partir do objetivo principal da pesquisa, este estudo se propõe responder à pergunta
de pesquisa segundo uma análise do desempenho da instituição por meio do uso da metodologia
de comparação, com o levantamento de dados e análise de organizações tributárias de outros
países.

1.3 Análise do desempenho a partir da dimensão do estudo de casos comparados

Para alcançar o objetivo de analisar os fatores que impactam diretamente o desempenho
da PGFN, será realizada uma pesquisa comparativa com os procedimentos de cobrança, bem
como o desempenho alcançado por órgãos de recuperação de créditos públicos de outros países,
notadamente Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura.
Nesse contexto, conforme sugere Joia (2004), os estudos de casos vêm se tornando cada
vez mais frequentes como metodologia de pesquisa utilizada em trabalhos científicos.
A escolha dos países em relação aos quais se pretende comparar os modelos de
recuperação de créditos fiscais ocorreu tendo como referência a classificação no ranking do
relatório Doing Business de 2020 (BANCO MUNDIAL, 2020).
Nesse sentido, buscou-se realizar uma comparação entre o desempenho da
administração fiscal, relativamente à taxa de recuperação de créditos nos países pesquisados
(montante recuperado em razão do estoque total da dívida cobrada) e a sua respectiva
classificação no ranking do relatório Doing Business de 2020 (BANCO MUNDIAL, 2020).
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O presente trabalho realizou uma análise comparativa entre a forma de cobrança de
créditos praticada pela PGFN e a cobrança realizada em outros países, por meio de um estudo
de casos múltiplos, com o apontamento de características e resultados em cada um dos modelos
analisados.
Vergara (2014, p. 13) pontua que “[...] o olhar hermenêutico, ao buscar a compreensão
de significados, exige a leitura do contexto”. Assim, a partir do estudo de casos múltiplos,
buscou-se analisar o contexto e as circunstâncias em que está inserido o procedimento de
recuperação de créditos públicos nos países pesquisados.
A PGFN, a partir de 2015, passou a adotar um novo modelo de cobrança da dívida ativa,
pautado, principalmente, nas seguintes premissas: (a) aferição de grau de recuperabilidade ao
débito; (b) pesquisa e análise patrimonial prévias; (c) ajuizamento seletivo; (d) redução massiva
do quantitativo de execuções fiscais; (e) adoção gradual de meios extrajudiciais de cobrança.
O novo modelo de cobrança apresentou como objetivo a racionalização das atividades
de cobrança, visando o incremento e o aperfeiçoamento da recuperação de créditos públicos.

1.4 Planejamento Estratégico da PGFN

Com o intuito de verificar os fatores que impactam diretamente nos resultados e no
desempenho da PGFN, deve-se pontuar a existência de determinados valores e ações previstos
no planejamento estratégico do órgão, os quais guardam vinculação com a temática do
desempenho.
Desde 2011, a PGFN se dedica à formulação de planejamento estratégico institucional
visando o aperfeiçoamento de sua atuação para os períodos futuros (ciclos temporais de 4 anos).
Nesse sentido, foram elaborados os planos estratégicos para os seguintes ciclos: 2012/2015,
2013/2016 e 2017/2020.
Quanto ao plano estratégico para o ciclo 2017/2020, consta como missão estratégica do
órgão: promover justiça fiscal e assegurar recursos à sociedade com integridade e respeito ao
cidadão (BRASIL, 2018b). Além disso, entre os objetivos estratégicos traçados pela instituição,
destacam-se os seguintes: (a) aprimorar a gestão da defesa do crédito público; (b) garantir a
efetividade e a racionalidade da recuperação do crédito público; (b) desenvolver cultura de
inovação, de transparência, de participação e de foco em resultados; e (d) prover recursos e
soluções tecnológicas adequadas e integradas que otimizem os processos de trabalho. O mapa
estratégico da PGFN consta no ANEXO C.
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Conforme as estratégias apresentadas, pode-se verificar que a preocupação com o
desempenho e o foco em resultados, bem como a racionalidade da recuperação do crédito
público passaram a constar expressamente entre os objetivos estratégicos da PGFN,
representando, portanto, as prioridades a ser alcançadas, as quais foram previamente definidas
pela própria organização.
A análise do desempenho de uma instituição está ligada à necessidade de avaliação da
própria organização, quanto ao cumprimento de seus objetivos e metas. Em vista disso e
considerando que o objeto da presente pesquisa circunscreve-se a uma instituição pública, vale
mencionar a ponderação de Kondo (1999) ao ressaltar a importância dos indicadores na
avaliação de políticas públicas, destacando a necessidade de aperfeiçoamento das atividades e
das instituições, a fim de que os recursos sejam utilizados de forma eficiente.
Além disso, quanto mais efetiva for a cobrança do crédito tributário, maiores serão as
possibilidades de não só alcançar a redução da carga tributária, como também um sistema fiscal
justo, com respeito à concorrência leal entre os contribuintes (GIOTTI, 2010).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Desempenho

A análise do desempenho e dos resultados de uma organização possibilita a evolução e
o aprimoramento da própria instituição.
Particularmente em relação às organizações públicas, em consonância com a
permanente necessidade de adaptação da burocracia estatal visando ao atendimento do interesse
da sociedade, Martins & Marini (2010, p. 29) ressaltam a exigência de alinhamento dos modelos
de gestão pública para atender aos requerimentos desses novos tempos, destacando que a boa
gestão é aquela que alcança resultados, e o desempenho é uma preocupação central das
organizações públicas.
Martins & Marini (2010, p. 91-92) afirmam que compreender o ambiente institucional
no qual a organização opera e com o qual estabelece inúmeras interações constitui atividade
fundamental da construção da agenda estratégica.
No aprofundamento dos estudos sobre a gestão voltada para resultados, os autores
propõem um modelo referencial para a medição de desempenho, com base em dimensões de
resultado (eficiência, eficácia e efetividade) e dimensões de esforço (economicidade, excelência
e execução) (MARTINS; MARINI, 2010, p. 79).
Goh, Elliot e Richards (2015) sugerem que ainda são necessárias mais pesquisas para
identificar processos e práticas que possam tornar mais eficaz e bem-sucedida a gestão do
desempenho no setor público. De acordo com os autores, são inconclusivos os resultados de
estudos empíricos realizados no Canadá sobre a eficácia do gerenciamento de desempenho em
organizações do setor público (GOH; ELLIOT; RICHARDS, 2015). Um dos desafios
verificados nas experiências analisadas pelos autores diz respeito à necessidade de mudança de
mentalidade, o que muitas vezes encontra mais resistência em organizações públicas, por
apresentarem uma estrutura organizacional mais rígida e com poucos incentivos para a
identificação de problemas e para a introdução de estratégias de melhorias (GOH; ELLIOT;
RICHARDS, 2015, p. 2).
A pesquisa conduzida por Goh, Elliot e Richards (2015) apresentou uma abordagem
qualitativa, com base na metodologia de estudo de casos múltiplos, em que se procedeu à
análise da implementação do gerenciamento de desempenho em cinco organizações do setor
público do Canadá.
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Uma questão importante revelada na pesquisa de Goh, Elliot e Richards (2015) foi a
dificuldade verificada pelas cinco organizações estudadas quanto à definição de métricas de
desempenho viáveis e significativas. O estudo desses autores identificou fatores de sucesso que
impactam o desempenho nas organizações pesquisadas. Entre os fatores apontados pelos
autores, destacam-se: (a) visão clara na gestão do desempenho; (b) integração entre as
iniciativas de desempenho; (c) foco na capacitação individual e organizacional; e (d) ênfase no
aprendizado e não na culpa (os problemas devem ser identificados para que soluções sejam
implementadas).
Goh, Elliot e Richards (2015) ponderam que o contexto em que as organizações operam
pode representar um papel relevante em relação à implementação da gestão do desempenho.
Nesse sentido, haveria três fatores contextuais mais relevantes: (a) o tamanho organizacional,
porque grandes organizações correm o risco de “pensar grande e agir pequeno”; (b) a
complexidade do ambiente operacional (ambientes operacionais muito complexos podem
ensejar medidas de desempenho difíceis de compreender e de ser aplicadas de forma eficaz); e
(c) a formatação da organização (fatores como flexibilidade orçamentária, sobreposição de
jurisdição ou ingerência política podem influir diretamente na gestão do desempenho).
Nesse sentido, analisando a relevância do contexto para o êxito na implantação do
gerenciamento de desempenho, percebe-se, em princípio, que a PGFN seria impactada pelos
três fatores destacados por Goh, Elliot e Richards (2015), ou seja: é uma organização de grande
porte (mais de 7.000 colaboradores em 101 unidades no País); opera em um ambiente complexo
(cobrança de débitos tributários, oriundos de diversos órgãos públicos); e atua em diversas
jurisdições (BRASIL, 2020).
A compreensão do próprio desempenho auxilia a administração tributária a criar um
ambiente em que os contribuintes se sintam motivados a praticar a conformidade fiscal
(DORHMANN; PINSHAW, 2009, p. 3). Os autores sugerem que os líderes de administrações
tributárias têm apenas uma vaga noção de como melhorar suas operações e práticas de
gerenciamento (DORHMANN; PINSHAW, 2009, p. 3).

2.2 Fatores que afetam o desempenho: fatores gerais

Hvidman e Andersen (2014) abordam a temática do gerenciamento por desempenho por
meio de análise comparativa dos efeitos do desempenho em organizações públicas e privadas.
O estudo conduzido por esses autores sugere a existência de três características organizacionais
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que poderiam mitigar a eficácia do gerenciamento de desempenho: (a) inexistência de
incentivos; (b) ausência de capacidade e autonomia gerenciais: (c) falta de clareza quanto aos
objetivos e metas da organização. A última característica é reforçada pelo trabalho apresentado
por Moynihan, Pandey & Wright (2012).
Analisando alguns fatores normalmente presentes no setor público (estrutura
hierarquizada, dificuldade de criar incentivos para alcance de metas e baixa autonomia
gerencial), Hvidman e Andersen (2014) sugerem que o gerenciamento por desempenho seria
menos eficaz em organizações públicas, em comparação com os resultados de sua implantação
em organizações privadas. Os autores ponderam que uma explicação possível para essa
constatação seria que os gestores públicos poderiam estar sob pressão política para colocar em
prática o gerenciamento por desempenho, representando, assim, mais um desejo político de
sinalizar mudanças do que uma vontade real de promover melhorias no desempenho e nos
resultados.
Ainda no que concerne à comparação de desempenho nos setores público e privado,
embora o desempenho possa ser considerado por alguns autores como um critério utilizado de
forma excessiva para competição entre os governos com medidas de avaliação às vezes
duvidosas (MOYNIHAN, 2008), boa parte da efetividade dos objetivos de uma organização
está relacionada ao desempenho, identificado a partir dos produtos e dos resultados dessa
organização (MEIER; O’TOOLE, 2011).
Uma noção normalmente associada ao gerenciamento por desempenho é que a
responsabilidade baseada em resultados deve ser implementada em conjunto com mais
autonomia da autoridade gerencial, visando, assim, garantir aos gestores a flexibilidade
necessária para projetar mudanças orientadas para o desempenho (NIELSEN, 2014).
A pesquisa conduzida por Nielsen (2014) analisou a gestão e o desempenho de mais de
45.000 estudantes em 314 escolas da Dinamarca, utilizando a metodologia de dados em painel
por um período de 4 anos, incluindo controles socioeconômicos detalhados. O estudo concluiu
que a autoridade gerencial sobre recursos humanos modera positivamente o efeito da gestão de
desempenho enquanto a descentralização de metas atua em sentido oposto (NIELSEN, 2014).
Relativamente à forma como o gerenciamento de desempenho afeta diretamente os
resultados de uma organização, alguns estudos apontam conclusões diferentes e às vezes
contraditórias, no que se refere a essa questão (AMMONS, 2002; SWISS, 2005; YANG;
HSIEH, 2007). Nesse sentido, conforme sugerido por Nielsen (2014), a análise do contexto
pode auxiliar a explicação do sucesso ou do fracasso na utilização do gerenciamento por
desempenho em uma organização.
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De acordo com algumas abordagens de estudos sobre desempenho, a adoção pelo setor
público do gerenciamento por desempenho normalmente, por um lado, privilegia a implantação
de sistemas avançados de informações de desempenho e, por outro lado, negligencia a
autonomia da autoridade gerencial, conforme sugerem as pesquisas de Breul (2007) e
Moynihan & Pandey (2005).
Relativamente à sua estruturação e formatação, o modelo de gerenciamento de
desempenho normalmente é representado como um processo cíclico no qual os principais
gestores da instituição definem as metas organizacionais, estabelecem as metas de desempenho
e posteriormente controlam e avaliam as medidas de desempenho alcançadas pelos
subordinados (NIELSEN, 2014).
Assim, mostra-se relevante para a organização a existência de um planejamento
estratégico, com a definição de ciclos/períodos, nos quais se realizam ajustes nas metas e
avaliação nos resultados alcançados (ANDERSEN, 2008).
A clareza quanto aos objetivos e metas da organização também é um fator sugerido por
Dohrmann & Pinshaw (2009, p. 4), no sentido de tornar a administração tributária mais eficaz.
Na temática de capacidade gerencial, os autores sugerem que as administrações tributárias de
alto rendimento apresentam métricas de resultado, disponibilizando em tempo real dados sobre
o desempenho e demais indicadores de resultados (DOHRMANN; PINSHAW, 2009, p. 11).
Uma ponderação relacionada à mensuração do desempenho do setor público refere-se
ao fato de que os indicadores de desempenho normalmente tornam a prestação do serviço
público mais transparente, auxiliando as autoridades fiscalizadoras na manutenção da
conformidade, atrelando os gestores às metas oficiais e aos padrões de desempenho fixados
(HALACHMI, 2002).
Abordando a temática do desempenho gerencial, alguns autores sugerem que o feedback
permanente sobre o desempenho pode melhorar os esforços de aprendizado organizacional não
só pela identificação de problemas e soluções, mas também pela comparação ao longo do
tempo, bem como a comparação com outras organizações similares (GREVE, 2006;
MOYNIHAN; LANDUYT, 2009).
Retomando o estudo apresentado por Nielsen (2014), o autor sugere que incentivos
remuneratórios, quando conjugados com um sistema de gerenciamento de desempenho, podem
ser usados estrategicamente para apoiar e fortalecer mudanças organizacionais visando a
melhoria do desempenho. Os resultados apresentados na pesquisa de Nielsen (2014) indicaram
que a implantação de algum nível de negociação salarial descentralizada pode ser uma
importante ferramenta de gestão do desempenho.
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O conceito de desempenho organizacional está relacionado ao bom desempenho das
funções administrativas e operacionais de uma organização, bem como à demonstração de que
ela realmente produz as ações e os resultados previstos em sua missão institucional (KIM,
2005). O autor pontua que o desempenho organizacional no setor público é difícil de medir, e
normalmente dados objetivos têm sido preferidos para uma avaliação de desempenho, por se
acreditar que seriam menos tendenciosos. Entretanto, acrescenta que dados objetivos nem
sempre estão disponíveis, especialmente no setor público (KIM, 2005).
Analisando a dimensão comportamental na avaliação de desempenho organizacional,
Kim (2005) identifica quatro fatores individuais de desempenho em organizações públicas
(atitudes e comportamentos) que poderiam afetar o desempenho governamental: (a) satisfação
no trabalho; (b) comprometimento afetivo; (c) motivação de serviço público; e (d)
comportamento de cidadania organizacional. Esses fatores estariam, de certa forma,
relacionados à perspectiva da existência de incentivos e da capacidade gerencial da organização
(KIM, 2005).
O estudo apresentado por Kim (2005) testou empiricamente os efeitos dessas quatro
variáveis no desempenho do setor público na Coreia do Sul, analisando dados de 1.739
funcionários de diversas agências governamentais e empregando o método estatístico de
regressão hierárquica. Como resultado da pesquisa, Kim (2005) sugere que as pessoas
representam uma causa importante do bom desempenho organizacional e, nesse sentido, as
instituições públicas podem ter melhor desempenho quando valorizam seus funcionários.
Por outro lado, na hipótese de ser inviável a utilização de dados objetivos, medidas
subjetivas de desempenho podem representar uma alternativa razoável, conforme sugerem
alguns estudos (SCHIMD, 2002; WANG; GIANAKIS, 1999; ZÁBOJNÍK, 2014).
Analisando as alterações promovidas no processo de trabalho da Autoridade Fiscal de
Singapura (IRAS), SIA & NEO (1998) sugerem que a análise de fatores de desempenho
algumas vezes precisa ser ajustada para alinhar os objetivos gerais da organização, ensejando,
no caso pesquisado pelos autores, uma administração tributária mais focada em valor.
Conforme apontado anteriormente, o objetivo principal da presente pesquisa está
delimitado à identificação e à análise dos fatores que impactam diretamente o desempenho da
PGFN, no exercício da atividade de recuperação de créditos públicos.
Nesse sentido, Behn (2003) apresenta um estudo focado na mensuração do desempenho
no serviço público, levantando as razões que ensejariam a necessidade dessa mensuração. Para
tanto, o autor apresenta oito objetivos que a mensuração do desempenho poderia assumir:
avaliar, controlar, orçar, motivar, promover, celebrar, aprender e melhorar.
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De acordo com o autor, medidas abstratas são inúteis para mensurar desempenho, e o
gestor precisa de um indicador comparativo, bem como de compreender o contexto analisado
(BEHN, 2003).
De certa forma, as ponderações de Behn (2003) sobre a mensuração do desempenho
podem auxiliar no esclarecimento de algumas questões relacionadas à própria identificação dos
fatores que impactam diretamente no desempenho, o que representa o foco da presente
pesquisa.
Andersen, Boesen & Pedersen (2016) sugerem que o desempenho de organizações
públicas é um conceito-chave que requer esclarecimentos. Nesse sentido, baseados em uma
revisão conceitual de pesquisas publicadas em dez revistas de administração pública, os autores
propõem algumas distinções para descrever as diferenças sistemáticas nos critérios de
desempenho. Entre essas distinções, ressalte-se a perspectiva de identificação de qual das partes
interessadas o desempenho está sendo avaliado. Os autores conceituam desempenho como a
realização real de uma unidade em relação ao planejado, como a realização de metas e objetivos
(ANDERSEN; BOESEN; PEDERSEN, 2016).
Uma abordagem pesquisada por Demaj (2017) refere-se ao contexto da influência de
informações sobre desempenho nas decisões orçamentárias de legisladores. O estudo
experimental conduzido pelo autor se baseou na análise das decisões de 57 legisladores
estaduais da Suíça, e os resultados sugerem que a introdução de informações de desempenho
no processo de deliberação legislativa ensejou desvios mais fortes na alocação de recursos,
comparativamente ao período em que esse fator não era considerado (DEMAJ, 2017).
Abordando a temática do desempenho a partir de outra perspectiva, Haldenwang,
Schiller & Garcia (2014) apontam para a existência de uma pressão internacional sobre os
países em desenvolvimento no sentido de intensificar a mobilização de receitas tributárias, por
meio do aumento do desempenho da arrecadação fiscal, sendo que muitos governos, entretanto,
não obtêm êxito nessa missão em razão da baixa capacidade gerencial de suas administrações
tributárias.
Haldenwang, Schiller & Garcia (2014) estudaram a arrecadação de impostos nos países
em desenvolvimento, com ênfase nas agências de receita semiautônomas (SARAs)
implementadas no Peru. Esse modelo de administração fiscal tem como característica principal
uma certa autonomia em relação ao Ministério da Economia ou das Finanças (SARAs têm
orçamento próprio, normalmente vinculado ao desempenho), e está presente em cerca de
cinquenta países (OCDE, 2006, p. 11; HALDENWANG; SCHILLER; GARCIA, 2014, p. 02).
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O estudo realizado pelos autores discute os resultados de uma análise em painel de 41
governos locais (províncias) no Peru (HALDENWANG; SCHILLER; GARCIA, 2014). A
pesquisa sugere que as agências semiautônomas apresentam um desempenho superior às
organizações fiscais convencionais, com um resultado mais robusto e mais estável em termos
de arrecadação. Entretanto, de acordo com Haldenwang, Schiller & Garcia (2014), não foi
possível comprovar se esse melhor desempenho resulta dos efeitos de uma transição temporária
(o efeito é particularmente forte nos dois primeiros anos de operação) ou se é pertinente ao
próprio modelo gerencial. Além disso, os resultados encontrados no estudo não podem ser
transferidos diretamente do nível local (províncias) para o nacional, tendo em vista as diferenças
que envolvem os tributos e os grupos de contribuintes (HALDENWANG; SCHILLER;
GARCIA, 2014).
A necessidade de análise e avaliação do desempenho da arrecadação tributária ganha
relevo em contextos de crises financeiras e de orçamentos fiscais reduzidos. Diante disso, o
Fundo Monetário Internacional sugere a adoção de medidas para melhorar a gestão das finanças
públicas e aumentar a arrecadação, criando mais espaço no orçamento (GASPAR; RALYEA;
TURE, 2019).

2.3 Fatores específicos: complexidade tributária, conformidade fiscal e conservadorismo
legal

Nas últimas décadas, a complexidade tributária tem sido uma preocupação de muitas
empresas ao redor do mundo (HOPPE; SCHANZ; STURM; SLOANE, 2018). Alguns estudos
apontam que a complexidade do sistema tributário representa uma causa de não conformidade
do contribuinte (BLUMENTHAL; SLEMROD, 1992; FRANZONI, 1999; PAVEL; VITEK,
2014).
Em recente relatório conjunto, o FMI e a OCDE apontaram a necessidade de redução
das incertezas e da complexidade dos sistemas tributários, para que se possa promover o
investimento e o crescimento econômico (OCDE, 2017a, p. 6-7).
Embora o tema da complexidade tributária ainda seja pouco pesquisado e sem consenso
sobre as suas causas e seus efeitos (HOPPE; SCHANZ; STURM; SLOANE, 2018), sob a
perspectiva da administração pública, a complexidade do sistema fiscal pode representar um
fator que reflete no desempenho da arrecadação, ampliando a não conformidade dos
contribuintes.
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Holtzman (2007) ressalta que, embora não exista uma concordância ampla sobre um
sistema tributário ideal, normalmente três fatores são considerados em uma avaliação:
equidade; eficiência econômica e a combinação entre simplicidade, transparência e eficiência
na administração. O autor sugere que o equilíbrio entre esses fatores poderia ensejar a avaliação
positiva do modelo tributário, ressaltando que a complexidade excessiva e a falta de
transparência podem ensejar dúvidas sobre o critério de justiça do sistema (HOLTZMAN,
2007).
No mesmo sentido, Graetz (1999) pondera que a crescente complexidade do sistema
tributário se apresenta como o fator determinante do aumento da não conformidade fiscal nos
Estados Unidos.
Discorrendo sobre a complexidade tributária e os mecanismos de simplificação dos
procedimentos, o relatório Doing Business 2020 ressalta que, em 2006, apenas 43 economias
dispunham de sistemas informatizados para preenchimento de declarações e pagamento de
tributos de forma on-line; contudo, em 2020, esses procedimentos já eram disponibilizados por
106 das 190 economias pesquisadas (BANCO MUNDIAL, 2020, p. 49).
Relativamente à complexidade do sistema fiscal brasileiro, um estudo publicado pelo
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) indica que, desde a promulgação da atual
Constituição (05/10/1988) até 30/09/2016, foram editadas mais de 5,4 milhões de normas, o
que representa uma média de 769 normas por dia útil (AMARAL; OLENIKE; AMARAL;
YASBEK, 2016). Em matéria tributária, foram editadas 363.779 normas, que correspondem a
mais de 1,88 normas tributárias por hora (dia útil), sendo que 8,58% dessas normas tributárias
foram editadas pela União, 30,41% pelos estados e 61,01% pelos municípios (AMARAL,
OLENIKE; AMARAL; YASBEK, 2016).
Dohrmann & Pinshaw (2009, p. 3) sugerem não haver padrões óbvios no desempenho,
nem mesmo o tamanho da população de contribuintes ou a complexidade do sistema tributário
Em seus estudos, os autores destacam a importância de quatro fatores: (a) gerenciamento
proativo; (b) segmentação de contribuintes; (c) simplificação de operações; e (d) rastreamento
de desempenho (DOHRMANN; PINSHAW, 2009, p. 3).
Paralelamente ao tema da complexidade tributária, tem ganhado relevância a discussão
sobre a utilização de mecanismos de incentivos à conformidade fiscal. Nesse sentido, Martinez
(2014) pondera que abordagens múltiplas são necessárias para assegurar mais conformidade
fiscal. O autor desenvolve estudo investigando o impacto das recompensas na observância às
normas tributárias, concluindo que os contribuintes recebedores de recompensa positiva tendem
a repudiar mais a evasão fiscal. Martinez (2014) cita o exemplo do bônus de adimplência
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tributária estabelecido pela administração tributária brasileira, correspondente a um desconto
no imposto a pagar.
Em outra abordagem de conformidade fiscal, Dias (2019) analisa o conceito de
compliance cooperativo proposto pela OCDE, em cotejo com o princípio da isonomia tributária,
ponderando pela prevalência de critérios de impessoalidade, transparência e publicidade. O
autor destaca os aspectos positivos de uma relação mais transparente e colaborativa entre a
administração tributária e os contribuintes (DIAS, 2019).
Viol (2015) sugere que o objetivo fundamental de qualquer administração fiscal é a
maximização da conformidade tributária. A autora descreve algumas estratégias que as agências
fiscais dos países vêm adotando, notadamente o incremento do uso de análise de dados e de
avaliações comportamentais, no intuito de maximizar o cumprimento tributário dos
contribuintes.
De acordo com o estudo, quanto maior a complexidade do sistema tributário, mais altos
serão os riscos de evasão e, consequentemente, de não conformidade (VIOL, 2015). Para se
alcançar a maximização da conformidade tributária, a autora defende a adoção de um modelo
organizacional de gestão estratégica focado, resumidamente, em: desempenho, segmentação de
contribuintes, análise comportamental, uso intensivo de tecnologias de informação e
cruzamento de dados (VIOL, 2015).
Brondolo (2009, p. 7-9) sugere que as administrações fiscais devem desenvolver uma
estratégia de conformidade fiscal, indicando, inclusive, a criação de indicadores para a sua
mensuração, com o objetivo de manter o nível da recuperação de créditos.
Ainda em relação ao desempenho da atividade de recuperação de créditos públicos,
alguns autores (FISCHER; NETO, 2015; FARIA, 2018; GRECO, 2005) destacam o fator
conservador e garantista da legislação processual quanto à possibilidade de responsabilização
dos devedores, bem como em relação à possibilidade de expropriação de seus bens. Conforme
apontado por Fischer e Neto (2015, p. 255), “[...] o garantismo jurídico propõe um modelo
jurídico que, a partir dos direitos fundamentais, é apto para conferir limites e vínculos aos
poderes desregulados [...]”.
Faria (2018, p. 8), por sua vez, aponta que: “Por apego excessivo às normas com
conceitos determinados e às interpretações restritivas, os primeiros (juízes garantistas) não dão
o devido valor à complexidade de sociedades cambiantes e heterogêneas, como a brasileira”.
Reforçando o aspecto de conservadorismo do procedimento de recuperação de crédito
público no Brasil, Santos (2020) sugere que a efetividade do processo de execução fiscal, como
instrumento de recuperação, se mostra insatisfatória.
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Nesse sentido, é relevante a ponderação de Greco (2005, p. 7): “[...] o direito processual
está hoje na berlinda, questionado por todos quanto à sua eficácia, como instrumento apto a
assegurar a tutela jurisdicional dos direitos dos cidadãos”.
E ainda, conforme exposto por Silva (2012, p. 4):
É absolutamente necessário tornar mais eficiente a recuperação de créditos
públicos. Essa é uma necessidade que se impõe não apenas para dotar o Estado de
maiores recursos, mas também para promover a igualdade entre o contribuinte
que honra pontualmente com suas obrigações fiscais e aquele que se mantém
inadimplente, desequilibrando a distribuição da carga tributária ao interno da
sociedade.

A análise da complexidade tributária, da conformidade fiscal e do conservadorismo
legal se mostra relevante, portanto, para o estudo do desempenho da atividade de recuperação
de créditos públicos.
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3 METODOLOGIA E COLETA DE DADOS

3.1 Análise do desempenho a partir do método de estudo de casos múltiplos - comparação
com modelos adotados por outros países

A partir da realização de uma revisão na literatura, seis fatores foram identificados como
relevantes no estudo do desempenho na atividade de recuperação de créditos públicos.
Desses fatores, três são considerados gerais, eis que podem influenciar o desempenho
de qualquer organização, quais sejam: (a) capacidade gerencial (HIVDMAN; ANDERSEN,
2014; NIELSEN, 2014; GOH; ELLIOT; RICHARDS, 2015; BREUL, 2007); (b) existência de
incentivos (HIVDMAN; ANDERSEN, 2014; NIELSEN, 2014; KIM, 2005); e (c) clareza
quanto aos objetivos e metas da organização (HIVDMAN; ANDERSEN, 2014; NIELSEN,
2014; GOH; ELLIOT; RICHARDS, 2015).
Os outros três fatores foram considerados específicos, relativamente à análise do
desempenho da atividade de recuperação de créditos fiscais: (a) aspecto conservador e
garantista da legislação (FISCHER; NETO, 2015; FARIA, 2018; GRECO, 2005); (b)
complexidade tributária (HOPPE; SCHANZ; STURM; SLOANE, 2018; HOLZMAN, 2007;
GRAETZ, 1999; AMARAL; OLENIKE; AMARAL; YASBEK, 2016); e (c) estímulo à
conformidade fiscal (MARTINEZ, 2014; DIAS, 2019; VIOL, 2015).
Estabelecendo como referencial os seis fatores destacados pela literatura, o presente
trabalho estudou o desempenho da PGFN, de forma comparativa, a partir de diretrizes elencadas
em relatórios e estudos elaborados pela OCDE, estabelecendo os aspectos preponderantes para
o bom desempenho da administração tributária dos países.
Para alcançar o objetivo do estudo, que é analisar os fatores que impactam diretamente
o desempenho da PGFN, foi realizada uma pesquisa com enfoque qualitativo. O estudo
apresenta uma abordagem comparativa, analisando as características dos procedimentos de
cobrança, bem como os dados de resultados alcançados por órgãos de recuperação de créditos
públicos de outros países, notadamente Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura. A
pesquisa, por sua natureza, tem cunho exploratório e descritivo.
Nesse contexto, conforme sugere Joia (2004, p. 129), os estudos de casos vêm se
tornando cada vez mais frequentes como metodologia de pesquisa utilizada em trabalhos
científicos, representando um mixer de evidências qualitativas e quantitativas.
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A definição de uma metodologia de pesquisa deve considerar o tipo de problema a ser
investigado, bem como os objetivos do estudo (VERGARA, 2014).
Nesse sentido, conforme sugere Godoy (1995, p. 63): “[...] quando o estudo é de caráter
descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade,
é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada”.
A presente pesquisa foi desenvolvida pelo modelo qualitativo de coleta e análise de
dados. Objetivou-se realizar um estudo de casos múltiplos, analisando de forma comparativa
os procedimentos e os resultados de diversos países em relação à atividade de recuperação de
créditos públicos.
Conforme ponderação de Yin (2001, p. 32), o estudo de casos representa uma
investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da
vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente
definidos.
O autor sugere que o estudo de casos múltiplos deve conter várias narrativas, geralmente
apresentadas em capítulos ou seções separadas, sobre cada um dos casos individualmente. Além
disso, deve haver um capítulo ou seção que apresente a análise e os resultados de casos cruzados
(YIN, 2001, p. 167).
A partir do estudo comparativo de casos múltiplos, conclusões podem ser extraídas por
meio da análise cruzada de dados (GOH; ELLIOT; RICHARDS, 2015). Conforme sugerem
Marconi e Lakatos (2011, p. 276), no estudo de casos não há um esquema estrutural
aprioristicamente; ao contrário, o pesquisador reúne o maior número de informações
detalhadas, valendo-se de diferentes técnicas de pesquisa, a fim de descrever a complexidade
de um fato.
Conforme sugerem Branski, Franco & Lima Jr. (2010, p. 5), os estudos de casos
múltiplos são considerados mais convincentes e robustos porque permitem, além da análise
individual, a análise entre os casos. Por outra perspectiva, o estudo de casos é útil para verificar
como são aplicados e utilizados na prática os elementos de uma teoria (YIN, 2001). Ainda de
acordo com o autor, em estudo de casos múltiplos, um dos objetivos é extrair uma explanação
geral que atenda todos os casos analisados, embora possa haver variações em suas
particularidades (YIN, 2001, p. 142).
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3.2 Critério para a seleção dos países pesquisados

A escolha dos países em relação aos quais se pretende comparar os modelos de
recuperação de créditos fiscais ocorreu tendo como referência a classificação no ranking do
relatório Doing Business, de 2020 (BANCO MUNDIAL, 2020).
Nesse sentido, buscou-se realizar uma comparação entre o desempenho da
administração fiscal, relativamente ao êxito na recuperação de créditos nos países pesquisados
e a sua respectiva classificação no ranking do relatório Doing Business de 2020 (BANCO
MUNDIAL, 2020).
Conforme ressaltam Marconi e Lakatos (2011, p. 92), o método comparativo, a partir
do estudo das semelhanças e diferenças entre os diversos tipos de grupos, sociedades ou povos,
enseja uma melhor compreensão do comportamento humano, bem como do fato ou
circunstância estudada. O método comparativo permite analisar o dado concreto, dele
deduzindo os elementos abstratos e gerais (MARCONI; LAKATOS, 2011).
A análise comparativa foi realizada a partir do levantamento de dados e informações
relativos aos procedimentos de recuperação de crédito público efetuados nos seguintes países:
Brasil, Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura.
A escolha dos países foi decorrente da intenção de comparar o sistema de recuperação
de créditos públicos brasileiro com os procedimentos e o desempenho alcançado nessa mesma
atividade por países que estejam classificados nas melhores posições do ranking Doing
Business de 2020.
O documento Doing Business é uma publicação do Banco Mundial, com periodicidade
anual, no qual se compara a regulamentação de negócios implementada nas economias de 190
países. Esse relatório apresenta um ranking dos países a partir de sua classificação em 12 áreas
referentes à atividade empresarial em termos da facilidade de fazer negócios. A classificação
dos países sugere como o ambiente regulatório incentiva a eficiência e apoia a liberdade de
fazer negócios em cada economia analisada (BANCO MUNDIAL, 2020a).
Em sua metodologia, a pontuação da facilidade em fazer negócios mede o desempenho
de uma economia em relação a uma medida das melhores práticas regulatórias em toda a
amostra de 41 indicadores, relativamente a 10 tópicos de áreas referentes à atividade
empresarial, conforme detalhado no relatório Doing Business (BANCO MUNDIAL, 2020a).
Na última edição do relatório (2020), os países analisados na presente pesquisa alcançaram as
seguintes classificações: Nova Zelândia (1.º), Singapura (2.º), Estados Unidos (6.º) e Brasil
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(124.º). Ressalte-se que nenhum país latino-americano foi classificado entre os 50 primeiros
(BANCO MUNDIAL, 2020).
Nesse sentido, embora se reconheça as grandes diferenças existentes entre os países
pesquisados, a opção por analisar o sistema de recuperação de créditos públicos de países bem
classificados no relatório Doing Business se justifica em razão do objetivo de comparar o
modelo brasileiro com os modelos adotados em países que já apresentam uma estrutura de
administração pública mais estabilizada do que a brasileira e que demonstram forte incentivo à
atividade econômica.

3.3 Estratégia de triangulação em pesquisas qualitativas

A partir da definição pelo método qualitativo, o presente estudo adotou uma estratégia
de triangulação para a abordagem do problema de pesquisa.
O uso de triangulação, seja de dados, de perspectivas, de métodos, seja de sujeitos,
permite a análise de casos sob diferentes pontos de vista e a partir de diferentes vieses, podendose alcançar uma conclusão consistente (JOIA, 2004, p. 129).
A sistemática de triangulação vem ganhando espaço nas pesquisas e nos estudos mais
recentes, conforme apontam Flick, Kardorff & Steinke (2004, p. 178). Nesse sentido, ao
discorrer sobre a sistemática de triangulação defendida por Flick, Kardorff & Steinke (2004),
Santos et al. (2020) ponderam que:
Flick evidencia que devido à pesquisa social estar preocupada com problemas e
pontos de vistas multifários, o uso de apenas uma perspectiva metodológica não
seria suficiente para tornar empiricamente compreensível um evento complexo,
sendo, portanto, a abordagem da triangulação extremamente importante nesse
processo, pois esta permite a consideração dos diferentes níveis de profundidade
que o desvelamento de um fenômeno exige.

Já Vergara (2005) sugere que a triangulação representa uma estratégia de pesquisa
baseada na utilização de diversos métodos para investigar um mesmo fenômeno.
Berg & Lune (2017, p. 14), por sua vez, ponderam que cada método revela facetas
ligeiramente diferentes da mesma realidade simbólica, concluindo que a utilização da estratégia
de triangulação permite a análise de várias linhas de visão. Os autores pontuam ainda que o uso
de múltiplas estratégias de desenho de pesquisa e de teorias aumenta a profundidade da
compreensão que uma investigação pode produzir (BERG; LUNE, 2017, p. 15).
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Esclarecendo sobre a metodologia a partir da utilização da técnica de triangulação,
Flick, Kardorff & Steinke (2004, p. 178) sugerem que o termo se refere à observação do
problema de pesquisa a partir de, pelo menos, duas dimensões distintas. Dessa forma, a
triangulação de diferentes abordagens torna possível a captura de diferentes aspectos do
problema de pesquisa, ensejando, consequentemente, um enriquecimento do estudo.
Além disso, conforme sugere Coutinho (2014), é possível vislumbrar uma tentativa de
integração e complementaridade metodológica entre as perspectivas quantitativa e qualitativa,
superando o tradicional antagonismo.
No momento da identificação da metodologia de pesquisa a ser seguida, é importante a
explicitação do problema a ser investigado. No presente caso, a pesquisa tem por escopo o
estudo dos fatores que impactam o desempenho da PGFN, notadamente em relação a sua missão
institucional de recuperação de créditos públicos.
O estudo e a identificação dos fatores que afetam o desempenho da PGFN foram
realizados seguindo uma estratégia de triangulação, baseada na comparação e na análise de
casos de organizações similares de outros países, notadamente os Estados Unidos, Nova
Zelândia e Singapura.
A triangulação apresenta-se como uma ferramenta de pesquisa, possibilitando, dessa
forma, a abertura de diversas perspectivas para uma compreensão mais integral e completa de
uma realidade (SANTOS et al., 2020).
Azevedo, Oliveira, Gonzalez & Abdalla (2013) ponderam que informações advindas de
diferentes ângulos podem ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de
pesquisa.
Por sua vez, Zappellini & Feuerschutte (2015) sugerem que os procedimentos de
triangulação se referem à produção de conhecimento e não ao seu resultado final.
O presente trabalho seguiu uma estratégia de triangulação de dados, de acordo com a
classificação conferida por Denzin (2009, p. 26). Nesse sentido, os dados revelados na pesquisa
foram obtidos a partir de diversas fontes: dados documentais, registros oficiais de órgãos
públicos, relatórios de organizações internacionais e pesquisas acadêmicas.
Os dados levantados na pesquisa foram extraídos a partir da base de diversas instituições
nacionais e internacionais. Em nível nacional, foram apurados dados e informações junto à
PGFN, CNJ, IPEA, IBPT, RFB, bem como em artigos acadêmicos. Por sua vez, relativamente
a organizações internacionais, a pesquisa levantou dados e informações junto à OCDE, ao FMI
e ao Banco Mundial. Além disso, em relação aos países selecionados para a análise
comparativa, dados e informações foram extraídos das respectivas agências nacionais
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responsáveis pela recuperação de créditos públicos (IRS/Estados Unidos; IRAS/Singapura; e
IRD/Nova Zelândia). A própria natureza da análise comparativa, ponto central do estudo,
aponta para a necessidade de dados que reflitam perspectivas e realidades distintas.
3.4 Coleta de dados
Conforme sugerido por Yin (2001, p. 105), alguns princípios devem ser observados para
o trabalho de coleta de dados: uso de várias fontes de evidências, uso de um banco de dados
para o estudo e encadeamento das evidências.
Os dados utilizados na presente pesquisa foram coletados de diversas fontes.
Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de selecionar artigos
acadêmicos sobre desempenho e, em especial, que tratassem sobre o desempenho da
administração tributária.
Em seguida, realizou-se pesquisa em estudos e relatórios de organismos internacionais
(OCDE, FMI, Banco Mundial) relativamente às características, aos procedimentos e ao próprio
desempenho dos países selecionados, no que se refere à atividade de recuperação de crédito
fiscal.
A partir desse levantamento inicial, que possibilitou mais conhecimento do assunto,
passou-se à fase de coleta de informações e dados diretamente junto aos órgãos responsáveis
pela recuperação de créditos de cada país analisado.
Em relação aos países pesquisados, foram analisados dados secundários obtidos a partir
de relatórios de gestão dos órgãos fiscais, bem como outros documentos que revelaram os
resultados decorrentes da atividade de recuperação dos créditos públicos.
Os dados relacionados ao desempenho de cada uma das organizações foram
identificados e referenciados. Procedeu-se, então, à interpretação dos dados por meio de uma
análise de casos cruzados, conforme a metodologia sugerida por Stake (1995; 2006).
Os dados coletados puderam ensejar a identificação dos fatores que impactaram o
desempenho de organizações públicas responsáveis pela recuperação de ativos nos referidos
países, a partir dos indicativos apontados nos relatórios da OCDE analisados.
Dessa forma, o presente estudo foi elaborado e desenvolvido a partir do método de
estudo de casos múltiplos, utilizando as estratégias de triangulação de dados e de análise
comparativa, com o objetivo de identificar os fatores que afetaram diretamente o desempenho
da atividade de recuperação de créditos públicos.
4 DESCRIÇÃO DOS DADOS
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4.1 Estudos e relatórios da OCDE sobre a temática de recuperação de créditos públicos

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma
organização internacional que tem por objetivo construir políticas públicas para a promoção de
prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar (OCDE, 2020). A organização trabalha em
conjunto com os governos e com a sociedade no estabelecimento de padrões internacionais,
baseados em evidências, buscando soluções para desafios sociais, econômicos e ambientais
(OCDE, 2020).
Com o intuito de formar uma rede de cooperação entre as organizações governamentais
responsáveis pela arrecadação e recuperação tributária, foi formalizado no ano 2002 o Fórum
de Administração Tributária (FTA). A partir de então, se iniciou uma união de esforços e troca
de experiências entre as agências de arrecadação de 53 países integrantes desse grupo (OCDE,
2018). O objetivo principal do fórum é auxiliar as administrações tributárias na implantação de
instrumentos que possibilitem o aumento de eficiência, a efetividade e a justiça em questões
tributárias e a redução dos custos de conformidade (OCDE, 2018).
Em 2014 a OCDE publicou um estudo sobre o gerenciamento inteligente da dívida
tributária, apontando estratégias e abordagens tendentes a melhorar os processos de cobrança e
recuperação de impostos, buscando dotar as agências fiscais de ferramentas mais eficientes
(OCDE, 2014). O referido estudo, denominado Working Smarter in Tax Debt Management, foi
elaborado a partir da análise de experiências de quatorze países e apresentou dois objetivos
principais: (a) melhor identificação e qualificação dos devedores (b) o desenvolvimento de
formas de prevenir a inadimplência, por meio de instrumentos de conformidade. De acordo com
a pesquisa desenvolvida pela OCDE, aperfeiçoar a conformidade tributária é essencial para
obter melhores taxas de recuperação de créditos (OCDE, 2014).
Segundo o relatório da OCDE, a dívida tributária para os países membros alcançava em
2013 aproximadamente US$ 700 bilhões, e em relação aos países membros do FTA, o valor
total da dívida tributária alcançava uma média de 12% do total das receitas (OCDE, 2014, p.
15). Ao mesmo tempo, os recursos disponibilizados para as administrações tributárias estavam
sendo reduzidos significativamente desde a crise financeira instalada em 2008. Em decorrência
dessa dicotomia, as agências de recuperação de crédito fiscal foram estimuladas a desenvolver
estratégias e abordagens para aperfeiçoar os processos de recuperação de tributos, tendo em
vista a diminuição de seus orçamentos (OCDE, 2014, p. 15).
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O estudo da OCDE revelou que as modernas agências de recuperação de crédito
tributário apresentavam os 5 fatores/características apontados a seguir. Esses fatores passaram
a ser indicados como uma referência para se atingir boa performance na cobrança de tributos
(OCDE, 2014, p. 15-16):


Análise de dados avançada: Focar nos devedores e não nos débitos. Com a utilização
de ferramentas de análise de dados avançada (exame autônomo ou semiautônomo),
as organizações de recuperação de crédito tributário conseguem utilizar todas as
informações disponíveis relativas aos contribuintes, o que possibilita focar de forma
acurada em devedores que representam um efetivo fluxo de receita, melhorando
significativamente o desempenho da organização a um custo relativamente baixo.
Uma segmentação automática e consistente dos devedores permite a identificação
de estratégias focadas nas características e no comportamento passado dos
devedores. A segmentação é um grande condutor de desempenho, resultando em
efetividade e eficiência (DOHRMANN; PINSHAW, 2009, p. 4). A partir de uma
ampla base de dados e utilizando ferramentas avançadas de análise analítica, as
organizações de recuperação de crédito tributário podem entender a reação dos
devedores a diferentes tratamentos utilizados no passado e, assim, sugerir uma
estratégia mais efetiva no caso presente (OCDE, 2014, p. 24). Nesse sentido,
centralizar esforços nas características do devedor e não simplesmente no débito é
essencial para a implantação de modelos preditivos (OCDE, 2014, p. 25);



Estratégias de tratamento: As agências de recuperação de crédito fiscal devem
graduar diversas medidas de coerção no intuito de prevenir a formação do primeiro
débito do contribuinte (OCDE, 2014, p. 15). De acordo com o estudo da OCDE, a
adoção de estratégias de prevenção é vista como medida mais eficiente na
recuperação de débitos (OCDE, 2014, p. 35). Nesse aspecto, o relatório da OCDE
destaca as experiências da Nova Zelândia e da Suécia. No caso da Nova Zelândia, a
agência de recuperação local desenvolveu uma abordagem de rápida intervenção
logo após a detecção de alguma não conformidade fiscal (OCDE, 2014, p. 37). No
exemplo da Suécia, o país adotou a estratégia de comunicação e diálogo preventivos
com os contribuintes, estabelecendo contato direto, por telefone ou outros meios,
desde o início e fornecendo informações precisas sobre como regularizar a dívida
tributária (OCDE, 2014, p. 38). Entre as estratégias de tratamento das dívidas,
muitas agências de recuperação de crédito seguiram um fator apontado pela OCDE
como tendência global, relativamente aos acordos de parcelamento dos débitos, os
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quais são considerados uma ferramenta efetiva de gerenciamento do débito
tributário (OCDE, 2014, p. 41);


Call Centers: A pesquisa da OCDE apontou uma melhora no desempenho entre as
agências que utilizaram a ferramenta de call center para a recuperação de crédito
tributário, a partir do desenvolvimento de tecnologia e capacitação de pessoas
(OCDE, 2014, p. 59). Esse método, comum na cobrança de débitos no setor privado,
também passou a ser utilizado pela administração fiscal de alguns países (OCDE,
2014, p. 15-16). No caso da Suécia, por exemplo, a utilização de call center para
comunicar novos devedores resultou em uma taxa de sucesso em que 80% dos
devedores efetuaram o pagamento (OCDE, 2014, p. 60). Assim também se verificou
em relação ao Japão, onde a arrecadação por meio de call center funciona desde
2002, processo considerado eficiente, com 82% das ligações resultando em
pagamento do imposto em até três meses (OCDE, 2014, p. 63);



Organização: O comportamento dos devedores é dinâmico e o órgão de recuperação
tributária deve ficar atento às mudanças (OCDE, 2014, p. 16). A recuperação de
débitos fiscais é uma função especializada, e deve existir também um agrupamento
específico para os diferentes tipos de contribuintes/devedores, por exemplo, um
trabalho específico para os grandes contribuintes, enquanto os pequenos e médios
podem ser trabalhos por meio de ferramentas analíticas automatizadas (OCDE,
2014, p. 16);



Acordos de cooperação entre países: Conforme apontado pelo estudo da OCDE, a
quantidade de devedores fiscais com negócios em vários países é crescente, e a
elaboração de acordos internacionais de cooperação é uma ferramenta para enfrentar
esse tipo de problema, melhorando o desempenho da recuperação de créditos
tributários em cada país (OCDE, 2014, p. 85).

A OCDE desenvolveu ainda um estudo específico a respeito de tecnologias para uma
melhor administração tributária. Nesse estudo, a organização pondera que, embora cada país
tenha suas particularidades específicas, as diversas agências de recuperação fiscal dividem o
interesse comum no desenvolvimento de soluções tecnológicas, com o objetivo de apresentar
uma melhor performance (OCDE, 2016, p. 03). O estudo sobre ferramentas de tecnologia
aplicadas à administração tributária foi atualizado em 2019, por meio da publicação de um novo
relatório da OCDE (OCDE, 2019).
Além dos estudos de 2014 e 2016 (Working Smarter in Tax Debt Management e
Techonologies for Better Tax Administration), desde 2004 a OCDE realiza a publicação de uma

43

série bienal, com dados comparativos sobre o desempenho e as funções das administrações
tributárias em 58 economias avançadas e emergentes.
Na última edição da série (2019), a OCDE revelou informações sobre o desempenho da
administração tributária desses 58 países, os quais arrecadam anualmente uma receita tributária
total de 11,4 trilhões de euros, envolvendo declarações de renda de mais de 800 milhões de
contribuintes (OECD’s Tax Administration Series, 2019c), conforme dados a seguir resumidos:
Figura 4 – Dados das 58 administrações tributárias pesquisadas pela OCDE (2019)

Fonte: Relatório da OCDE (2019c, p. 21). Adaptação do autor.

O estudo OECD’s Tax Administration Series (OCDE, 2019c) aponta que os esforços
atuais das administrações fiscais para gerenciar a conformidade tributária permanecem com
foco no incentivo ao correto reconhecimento por parte dos contribuintes de suas receitas
tributáveis, ou seja, a prevenção da inconformidade. A OCDE ressalta que a última década
representou um período de mudanças sem precedentes para a administração tributária dos
países, com o surgimento de novas tecnologias e modelos de negócios, além do aumento em
escala de dados digitais (OCDE, 2019c, p. 3).
Esse estudo apontou alguns fatores e características gerais das administrações tributárias
analisadas:


Aumento da administração tributária eletrônica, com o crescimento das declarações
fiscais e dos pagamentos on-line (OCDE, 2019c, p. 22);



Envolvimento maior com os contribuintes, com a utilização crescente de insights
comportamentais como ferramenta de conformidade, na tentativa de entender o
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comportamento dos contribuintes e projetar políticas públicas e intervenções
práticas a partir dessas informações (OCDE, 2019c, p. 22);


Incremento na abordagem proativa do gerenciamento dos riscos de conformidade,
por meio de segmentação e personalização da interação com os contribuintes
(implementação de abordagem fiscal proativa, atuando em estágios anteriores, no
intuito de evitar o surgimento da inconformidade fiscal) (OCDE, 2019c, p. 23);



Envelhecimento da força de trabalho das administrações tributárias (em muitos
países a média de idade dos funcionários, em breve, poderá criar desafios para o
gerenciamento, caso não haja um ciclo de treinamento) (OCDE, 2019c, p. 24);



Aumento de cooperação internacional: Atuação em conjunto das agências, com
troca de conhecimentos e de informações fiscais, no intuito de garantir segurança
tributária e promover o crescimento (OCDE, 2019c, p. 24).

De acordo com a pesquisa da OCDE, o processo de transformação digital da
administração tributária e a sua interação com os contribuintes ainda está em curso. Os dados
levantados no relatório da OCDE demonstram que as administrações fiscais, de forma geral,
tiveram um forte desempenho, embora exista espaço para avanços (OCDE, 2019c. p. 73).
Na versão publicada em 2017, o relatório da OCDE (Tax Administration) apontava que
a dívida tributária administrada pelos 55 países analisados à época alcançava o montante de 1,8
trilhão de Euros, dos quais 820 bilhões são considerados recuperáveis (OCDE, 2017, p. 17-18).
O estudo revelou que os encargos excessivos envolvendo tempo e custos diretos poderiam
diminuir a capacidade dos contribuintes de cumprir suas obrigações fiscais, sugerindo,
entretanto, uma melhora no percentual de adimplemento ao longo dos anos pesquisados,
conforme demonstrado no Quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Evolução da taxa de pagamento de tributos
Tipo de Tributo
Imposto de renda pessoa física
(17 países)
Imposto de renda pessoa jurídica
(18 países)
Imposto retido pelo empregador
(13 países)
Imposto sobre o valor agregado
(18 países)

2014

2015

2016

2017

81,4

82,6

84,1

84,3

91,3

93,4

92,0

92,2

93,0

94,4

94,7

94,8

90,3

91,6

90,9

91,6

Fonte: Relatório da OCDE (2019c, p.85).
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A análise do desempenho das agências de arrecadação tributária vem recebendo
crescente atenção por parte da OCDE, o que se concretiza em diversas pesquisas e estudos
desenvolvidos nessa área. Nesse sentido, recentemente a OCDE publicou uma pesquisa
sugerindo um modelo de autoavaliação no gerenciamento da dívida tributária e na redução dos
encargos de conformidade fiscal (OCDE, 2019a).
O modelo de gerenciamento de dívida tributária proposto pela OCDE adota uma
abordagem ampla e analisa os principais aspectos da gestão da dívida fiscal. São eles (OCDE,
2019a, p. 9):


Princípios estratégicos de cobrança;



Governança e gerenciamento de desempenho;



Força de trabalho (habilidades, engajamento e cultura);



Colaboração e compartilhamento de informações;



Transparência, integridade e confiança pública;



Capacidade financeira e capacidade de TI.

Embora não apresente uma comparação direta entre as agências que administram as
dívidas fiscais dos diversos países, o modelo proposto pela OCDE sugere que as melhores
práticas de gerenciamento da dívida tributária devem adotar os procedimentos abaixo listados
(OCDE, 2019a, p. 10-13), que são desdobramentos dos aspectos abordados no parágrafo
anterior:


Integração das estratégias de gerenciamento da dívida e das estruturas de governança
em toda a administração tributária;



Envolvimento personalizado com os contribuintes antes da formação da dívida,
respaldado em ferramentas de tecnologia avançada. Utilização dos insights de
análise comportamental e analítica para identificar o canal de comunicação mais
apropriado para cada contribuinte (para a maioria dos contribuintes, a comunicação
on-line é o único meio disponível de contato);



Seleção dos devedores por meio de ferramentas tecnológicas que possibilitem a
criação de planos de ação para maximizar a arrecadação antes de adotar medidas de
coerção;



Uso de medidas efetivas de coerção dos devedores ao pagamento. Criação de
monitoramento para avaliação e comparação das medidas de coerção com formas
alternativas de cobrança;
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Desenvolvimento de um sistema automatizado baseado em ferramentas de
tecnologia avançada, com parâmetros previamente definidos para a tomada de
decisão entre prosseguir a cobrança ou cancelar um débito (decisão fundamentada
em ampla base de dados). Comunicação automática das decisões a outras agências
de governo. Monitoramento contínuo da dívida pendente, bem como revisão
periódica dos parâmetros utilizados para o cancelamento de dívidas;



Gerenciamento proativo respaldado em seleção dinâmica de indicadores de
desempenho, que devem possibilitar aos funcionários da organização a compreensão
do status, da evolução e dos motivadores da dívida, bem como do próprio
desempenho da agência de governo responsável pelo gerenciamento da dívida
tributária;



Adoção de estratégias para o desenvolvimento de habilidades e competências pelos
funcionários, estimulando a motivação e o envolvimento com a organização e o
comprometimento com o serviço público. Estabelecimento de plano de treinamento
de longo prazo, incluindo a introdução de novas tecnologias;



Existência de ampla gama de colaboração interna e externa, com o
compartilhamento automatizado de informações entre as partes interessadas, com o
objetivo de incrementar os resultados da gestão da dívida tributária;



Integridade do gerenciamento da dívida fiscal percebida como responsabilidade
profissional de todos os funcionários, por meio do estabelecimento de uma cultura
de apoio e transparência, focada na prevenção e na detecção de infrações. Oferta de
treinamentos obrigatórios sobre integridade e identificação de sinais de atividades
suspeitas ou inapropriadas;



Estabelecimento de atividades para criar e manter confiança pública no
gerenciamento da dívida tributária. Monitoramento e redução de situações de
frustração dos contribuintes (atendimento inadequado, pendência duradoura de
respostas a requerimentos). Criação de atendente virtual para prover o contribuinte
com uma interação permanente com a organização (atendimento 24h/7d);



Alocação eficiente de recursos na administração tributária, bem como flexibilidade
para ajustar o orçamento com a realocação de recursos, visando melhorar os
resultados da organização;



Análise e revisão periódica dos efeitos da adoção de novas ferramentas de TI na
melhoria do desempenho da atividade de gerenciamento da dívida fiscal.
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De acordo com o estudo apresentado pela OCDE, o modelo de gerenciamento de dívida
tributária foi projetado para ser utilizado como uma ferramenta de autoavaliação das
organizações de administração tributária (OECD, 2019a, p. 14).
Seguindo o propósito de aperfeiçoar e incrementar a arrecadação de receitas tributárias
dos países membros, a OCDE realizou nova pesquisa culminando no relatório denominado
Successful Tax Debt Management, em que sugere quatro princípios estratégicos para a gestão
bem-sucedida da dívida tributária (OCDE, 2019b, p. 15-23):


Envolvimento com os contribuintes antes do vencimento do débito;



Maximização da cobrança antes do uso de medidas coercitivas;



Uso de medidas coercitivas no momento apropriado;



Recuperação realista da dívida, estabelecendo política de cancelamento de débitos
economicamente inviáveis.

Esses princípios demonstram o objetivo de estabelecer uma intervenção precoce das
agências de recuperação de créditos, inclusive antes do surgimento do débito, com o nítido
intuito de evitar a formação de novas dívidas (OCDE, 2019b, p. 15).
Em relação ao primeiro princípio – o envolvimento com os contribuintes – o relatório
da OCDE sugere que o pagamento dos tributos no prazo estabelecido e no valor integral pode
ter um êxito maior, caso a administração tributária desenvolva um relacionamento mais
próximo do contribuinte, antes do vencimento da obrigação fiscal (OCDE, 2019b, p. 19). Esse
envolvimento pode ser estimulado a partir de canais de comunicação com o contribuinte (cartas,
mensagens eletrônicas, e-mails, atendimento on-line e outras mídias), pois, quanto maior for a
segmentação dos contribuintes, maior será a possibilidade de uma interação personalizada e
automatizada (OCDE, 2019b, p. 19). Esse tipo de procedimento foi verificado e testado pela
administração tributária no Reino Unido e na Itália (OCDE, 2019b, p. 20).
De acordo com a OCDE, o segundo princípio para uma boa gestão da dívida tributária
é a maximização da cobrança antes do uso de medidas coercitivas (OCDE, 2019b, p. 20). Esse
tipo de atuação seria justificável principalmente por duas razões: (a) evitar intervenções com
custos administrativos maiores e (b) diminuir o tempo da dívida, tendo vista a constatação de
que quanto mais tempo o débito permanecer pendente, menor sua probabilidade de recuperação
(OCDE, 2019b, p. 20).
Conforme o estudo da OCDE, à medida que as administrações tributárias amadurecem
e se aperfeiçoam, a comunicação com os contribuintes pode ser aprimorada através do uso de
análise de dados e insights comportamentais (OCDE, 2019b, p. 21). Em relação a essa questão,

48

a administração tributária da Bélgica, por exemplo, utilizou ferramenta com base em análise
analítica avançada, em que o sistema operacional fornece uma previsão se o contribuinte pagará
a dívida dentro do prazo de quatorze dias após o recebimento de ligação telefônica informando
a inconformidade (OCDE, 2019b, p. 21).
O terceiro princípio refere-se ao uso efetivo de medidas de coerção previstas em lei. O
estudo da OCDE indica que a legislação deve fornecer à administração tributária poderes
efetivos para a recuperação do crédito público, prevendo, inclusive, procedimentos para os
quais não seja necessária prévia autorização judicial (OCDE, 2019b, p. 21). Uma prática bemsucedida sobre essa questão foi desenvolvida pela administração fiscal da Espanha, onde, a
partir de uma nova ferramenta de TI, tornaram-se possíveis, e de modo automatizado, a
apreensão e a compensação de reembolsos ou qualquer outro tipo de pagamento que fosse
realizado por um órgão público a um contribuinte com dívidas fiscais (OCDE, 2019b, p. 23).
No modelo brasileiro de recuperação de crédito público, verifica-se, ainda que de forma
excepcional, a possibilidade de retenção de passaporte e/ou carteira de habilitação, como
medida coercitiva, mediante determinação judicial, para o cumprimento de prestação
pecuniária. Ressalte-se que, até o momento, prevalece a presunção de constitucionalidade da
referida medida.
De acordo com a OCDE, o quarto princípio fundamental para uma boa gestão da dívida
tributária é o estabelecimento de uma visão realista sobre a recuperabilidade dos débitos. O
relatório da OCDE pondera para a existência de débitos que jamais serão recuperados,
sobretudo quando é comprovada a integral impossibilidade financeira do contribuinte devedor
(OCDE, 2019b, p. 23). Nesses casos, deve haver expressa disposição legal e orientação
administrativa regulando as circunstâncias em que as dívidas podem ser canceladas e baixadas
em termos contábeis.
Além disso, o estudo da OCDE aponta para a eficiência de políticas de cancelamento
automático de débitos de pequeno valor, a partir de critérios especificados, por exemplo, a
duração da dívida e o cumprimento de ações previamente estabelecidas (OCDE, 2019b, p. 23).
Conforme informado pela OCDE, as administrações tributárias de alguns países
membros do FTA (Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Hungria, Índia,
Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Cingapura,
Espanha, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos) desenvolveram novas práticas e
ferramentas de gestão baseadas nos quatro princípios mencionados anteriormente, com o
objetivo de melhorar o desempenho de suas atividades de recuperação de créditos (OCDE,
2019b, p. 49).
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As práticas bem-sucedidas implementadas pelos órgãos de arrecadação e recuperação
foram agrupadas em oito categorias relevantes: (a) novos sistemas tecnológicos; (b) melhoria
do sistema tecnológico existente; (c) mudança organizacional; (d) análise de dados; (e) serviços
eletrônicos e canais digitais; (f) pagamento e estratégias de dívida; (g) medidas coercitivas de
cobrança; e (h) insights comportamentais em comunicação (OCDE, 2019b, p. 49).
O relatório da OCDE relata um total de 60 experiências bem-sucedidas implementadas
ou iniciadas pelos países analisados, relativamente a novas ferramentas de gerenciamento e
execução da recuperação de créditos públicos, classificadas nas oito categorias acima indicadas
(OCDE, 2019b, p. 47-95). Os exemplos de práticas bem-sucedidas alinham-se à observância
dos quatro princípios estratégicos da administração tributária elencados pela OCDE (OCDE,
2019b, p. 47).
Em relação à conformidade tributária, estudo publicado em 2010 pelo FTA sugere que
seis fatores são determinantes para identificar o nível de conformidade de uma população de
contribuintes: (a) dissuasão; (b) normatividade; (c) oportunidade; (d) justiça e confiança; (e)
fatores econômicos; e (f) interações (OCDE, 2010, p. 5).
Esse estudo apontou que insights comportamentais podem ser usados no gerenciamento
da dívida tributária, no sentido de influenciar ou facilitar que o devedor pague seus débitos.
Esse processo ocorre por meio de ferramentas de comunicação, automação, informação e
formação de equipes dedicadas a influenciar comportamentos (OCDE, 2010).
No mesmo sentido, em publicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), Brondolo
(2009, p. 8) sugere que na prevenção da formação de novas dívidas tributárias é crucial que as
administrações fiscais sejam capazes de desenvolver ferramentas que promovam um alerta
precoce para situações de inconformidade dos contribuintes.
Um exemplo da adoção de ferramentas de insights comportamentais para incrementar a
recuperação de tributos foi o modelo implementado em Singapura. A agência local (IRAS –
Inland Revenue Authority of Singapore), a partir de 2014, incorporou elementos de BI
(Behaviour Insights) na cobrança de débitos atrasados, encaminhando mensagens de
advertência quanto ao não pagamento do imposto para alguns devedores contumazes. Os
resultados dessa iniciativa apontaram para um aumento de 13% nos pagamentos dos
contribuintes que receberam essa mensagem, a partir de elementos de BI, em comparação com
o grupo de controle que não recebeu a mensagem (OCDE, 2019b, p. 94). Além disso, o IRAS
adotou a prática de realizar ligações telefônicas aos devedores, com o objetivo de incentivá-los
a resolver as pendências fiscais. Um estudo randomizado de controle (com mais de 2.000
devedores) demonstrou que as ligações telefônicas eram mais eficazes do que o mero envio de
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cartas/correspondências, reduzindo o número dos casos de devedores acompanhados pela
metade (OCDE, 2019b, p. 95).
Outro aspecto que merece ser analisado se refere ao fato de que muitos países têm
recorrido a anistias fiscais, moratórias e concessão de parcelamentos alongados, como forma
de resolver o passivo tributário dos contribuintes. Na maioria dos casos, os parcelamentos de
débitos tributários previstos pelos países duram de um a dois anos (BRONDOLO, 2009, p. 12).
O Quadro 2 a seguir, elaborado a partir de dados da OCDE, indica os prazos dos parcelamentos
fiscais de alguns países (OCDE, 2014, p. 103-106):
Quadro 2 – Prazos de parcelamentos fiscais em países indicados
País

Prazo máximo - Parcelamento
Áustria
Austrália

Coreia do Sul
Espanha
Estados Unidos
Finlândia
França
Holanda
Itália
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
Rússia
Singapura
Suécia
Suíça

12 meses
12 meses como regra ou ilimitado (para casos de
débitos discutidos com o órgão de arrecadação)
12 meses
Entre 6 e 24 meses
Sem definição de prazo
24 meses
Entre 6 e 36 meses
36 meses
Entre 6 e 10 anos
Sem definição de prazo
24 meses ou mais
Sem definição de prazo
12 meses
Sem definição de prazo
3 meses
Sem definição de prazo

Fonte: Relatório da OCDE (OCDE, 2014, p. 103-106).

Alguns autores ponderam que essa estratégia de concessão de benefícios para
contribuintes devedores não se mostra eficaz para melhorar a arrecadação de receitas e acabam
por criar um incentivo perverso para os contribuintes deixarem de cumprir as leis tributárias e
de pagar os impostos pontualmente (LE BORGNE; BAER, 2008). Nesse sentido, o estudo da
OCDE (Working Smarter in Tax Debt Management/2014) sugere que o tempo para pagamento
dos parcelamentos pode ser considerado na análise da eficiência da recuperação de créditos
(OCDE, 2014, p. 41). No caso brasileiro, diversos parcelamentos fiscais têm prazo de duração
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de até 15 anos, como os previstos pelas leis n.º 10.522/02 (5 anos), 11.941/09 (15 anos),
12.865/13 (15 anos) e 12.996/14 (15 anos).
Em pesquisa aplicada nos EUA, Alm, Mckee & Beck (1990) sugerem que a
conformidade dos contribuintes cai a partir da introdução de reiterados programas de anistia,
ante a expectativa gerada para os próximos e a sensação de injustiça por quem cumpre a lei.
Corroborando esse entendimento, o trabalho apresentado por Campos (2018), tendo como
parâmetro 38 países, chega à conclusão de que o Brasil não pune rigorosamente os crimes
tributários e as penas são pequenas comparativamente a outros crimes.
Além disso, a forte convicção arraigada entre os contribuintes de que, em algum
momento, o governo editará um programa de parcelamento com condições bastante vantajosas
faz com que se atenue o intuito de adimplir, a tempo e modo, a obrigação tributária. No caso
brasileiro, analisando o passado recente, pode-se perceber que a prática de parcelamentos foi
recorrente. De acordo com Martinez (2014), a reiteração de parcelamentos de tributos, com
condições privilegiadas de redução de penalidades, cria no bom contribuinte a sensação de estar
sendo ludibriado.
Com o objetivo de apresentar uma visão integrada dos apontamentos constantes dos
estudos e relatórios da OCDE, relativamente a estratégias para a atuação eficiente dos órgãos
de recuperação de créditos fiscais, o Quadro 3 a seguir indica os principais fatores de êxito
sugeridos pela OCDE, apontando, também, a sua eventual implantação em cada país analisado,
o que será descrito de forma mais detalhada na próxima seção.
Quadro 3 – Relatórios e estudos da OCDE analisados
Ano e título do
relatório OCDE
2014 – Working
Smarter in Tax
Debt
Management

Fator/Diretriz
- Aperfeiçoamento da
conformidade tributária

EUA

Nova
Zelândia

Singapura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Estratégias de tratamento
- Call centers

Brasil

X

X

- Organização das instituições
de cobrança
- Tributação em tempo real
2016 –
Technologies for
Better Tax
Administration

- Medidas antecipatórias de
ocorrência de fraude
- Uso e gerenciamento de Big
Data
- Smart Portal Solutions

X
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2019 – Tax
Administration

2019 – Tax Debt
Management
Maturity Model

- Administração tributária
eletrônica
- Envolvimento com os
contribuintes
- Abordagem fiscal proativa
(personalização da interação)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Cooperação internacional

X

X

X

X

- Princípios estratégicos de
cobrança
- Governança e gerenciamento
de desempenho
- Compartilhamento de
informações

X

X

X

- Transparência e integridade

X

- Capacidade de TI

X

X

- Medidas efetivas de coerção

X

X

X

- Autoavaliação da instituição
2019 –
Successful Tax
Debt
Management:
Measuring
Maturity
and Supporting
Change

X

X

X

X

X

- Intervenção precoce do poder
público

X

- Análise de dados

X

- Análise de insights
comportamentais dos
devedores
- Análise realista da carteira de
dívida (cancelamento de
débitos irrecuperáveis)

X

X
X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaboração do autor.

O quadro acima indica os fatores de êxito de uma administração tributária de acordo
com os estudos publicados pela OCDE. Os cinco estudos da OCDE sugerem a ocorrência de
23 fatores que apontariam para uma administração tributária exitosa. A administração tributária
dos Estados Unidos implementa um total de 12 fatores indicados pela OCDE. Nova Zelândia e
Singapura, implementam, respectivamente, 15 e 17 desses fatores. O Brasil, por sua vez, segue
9 das 23 diretrizes indicadas pela OCDE. Os procedimentos adotados por cada país serão
analisados de forma detalhada nas seções 4.2 e 4.3 a seguir.

4.2 Dados de desempenho - comparação com modelos adotados por outros países

Na análise de fatores que podem impactar o desempenho da cobrança do crédito público,
o presente estudo utilizou uma abordagem de cunho qualitativo, por meio de uma estratégia de
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comparação de procedimentos e de dados de resultados da recuperação de créditos públicos
promovida por outros países.
A pesquisa de estudos comparados permite analisar os procedimentos adotados por
outros países em relação aos quais podem ser identificados fatores determinantes no
desempenho da atividade de recuperação de créditos.
Conforme destacado pela OCDE no relatório sobre o gerenciamento de dívidas
tributárias, as administrações fiscais dos diversos países operam em ambientes variados,
submetidas ao ambiente político e legislativo próprios, bem como podem estar sujeitas a
práticas administrativas e culturais específicas (OCDE, 2019a).
Inicialmente, deve-se consignar que a comparação entre a recuperação de créditos
públicos efetivada no Brasil e a mesma atividade desenvolvida nos países analisados levou em
consideração a atribuição do órgão federal/nacional de cada país. Dessa forma, tendo-se como
objeto de pesquisa a atuação da PGFN (órgão encarregado da recuperação de créditos públicos
em nível federal), foram analisados os órgãos similares (federais/nacionais) de outros países.
Assim, independentemente da forma de organização do Estado (federação,
confederação ou Estado unitário), em razão do escopo da presente pesquisa e considerando o
objetivo de comparação entre organizações similares, adotou-se a metodologia de analisar o
órgão nacional de cada país encarregado pela recuperação de créditos públicos, mesmo que haja
outras unidades autônomas e com poder de arrecadação inseridas na constituição do Estado
Federal.

4.2.1 O modelo arrecadação e recuperação de crédito dos Estados Unidos da América

Nos Estados Unidos, a competência em nível federal para a recuperação de créditos
públicos é atribuída ao Internal Revenue Service (IRS). Conforme premissa adotada no presente
estudo, a análise sobre o desempenho da recuperação de crédito será restrita ao órgão com
representação federal (IRS), embora nos Estados Unidos os governos estaduais e locais também
apresentem competências tributárias (KATZ, 1997).
O IRS é uma agência governamental de cobrança de impostos vinculada ao
Departamento do Tesouro Norte-americano. Atualmente está em andamento o plano estratégico
do órgão para o ciclo temporal 2018-2022 (IRS, 2020d). Entre as metas estratégicas da
instituição, estão: (a) capacitação dos contribuintes; (b) proteção da integridade do sistema
tributário; (c) incentivo à conformidade da arrecadação; (d) utilização avançada de base de
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dados para orientar o uso mais eficaz de recursos; (e) investimento na modernização; e (f)
segurança de redes de tecnologia da informação.
Comparativamente ao modelo de cobrança e arrecadação brasileiro, verifica-se, de
imediato, uma grande diferença na formatação da estrutura organizacional dos órgãos
tributários federais. No Brasil, a competência para a administração tributária é dividida
basicamente entre dois órgãos inter-relacionados, porém independentes. Enquanto a Receita
Federal do Brasil (RFB) é responsável pela arrecadação e pela administração tributária, a PGFN
tem a competência prevista na Constituição Federal (art. 131, §3º) de promover a cobrança dos
créditos inscritos em dívida ativa (BRASIL, 1988).
No sistema norte-americano, por sua vez, as funções de arrecadação e a cobrança de
créditos inadimplentes são exercidas por um único órgão – o IRS.
De acordo com o plano estratégico definido para a agência (IRS, 2020d), o IRS utiliza
medidas de desempenho para avaliar o progresso no cumprimento de metas e objetivos
estratégicos. Como medidas de desempenho, o órgão de arrecadação norte-americano
estabelece seis indicadores (IRS, 2020d):
1) Taxa de participação de autoassistência corporativa: Mede a porcentagem de casos
em que um contribuinte usa um dos canais de serviços de atendimento do IRS
(chamadas automatizadas, serviços de internet, presencial, outros) versus a
necessidade de suporte de funcionário do IRS (IRS, 2020d, p. 10). O objetivo do
IRS é simplificar o cumprimento das obrigações fiscais, bem como modernizar e
expandir os canais de serviços disponibilizados aos contribuintes (IRS, 2020d, p.
10). As Figuras 5 e 6 a seguir demonstram as formas de interação do IRS, bem como
seus custos.
Figura 5 – Atendimentos do IRS
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Fonte: Relatório do IRS (IRS, 2020d, p. 10). Adaptação do autor.

Figura 6 – Quantidade de atendimentos e custo por modalidade

Fonte: Relatório do IRS (IRS, 2020d, p. 10). Adaptação do autor.

2) Tempo de início de conformidade: Uma das principais responsabilidades do IRS é
garantir que os contribuintes cumpram a lei tributária. Quando verificada uma
inconformidade, o IRS utiliza abordagem proativa com base na análise de dados,
para permitir autocorreções e/ou intervenção precoce e evitar o agravamento da
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inconformidade ao longo do tempo. Esse indicador mede a porcentagem do total de
instâncias em que as divisões de conformidade do IRS entram em contato com um
contribuinte irregular dentro de um ano após o recebimento da devolução de imposto
(IRS, 2020d, p. 14).
3) Estratégia de ampliar parcerias: A agência norte-americana mantém um
compromisso de fortalecer e expandir parcerias, estabelecendo relacionamento com
partes interessadas e envolvendo-as como colaboradores. O feedback recebido dos
parceiros oferece uma perspectiva sobre como os programas estão funcionando e
onde eles podem ser aprimorados. Esse indicador mede a capacidade do IRS de criar
novas parcerias com partes interessadas externas (por exemplo, comunidade
preparadora de impostos, especialistas internacionais em conformidade/segurança
cibernética, outras agências governamentais) (IRS, 2020d, p. 16).
4) Engajamento dos funcionários – De acordo com esse indicador, o alcance da visão
de futuro do IRS depende de uma cultura organizacional que capacite os
funcionários a melhorar a experiência do contribuinte, mantendo a aplicação do
código tributário de maneira justa. Nesse sentido, os funcionários do IRS recebem
treinamento visando o aprimoramento de habilidades, associado a uma estratégia de
transferência de conhecimento institucional para as próximas gerações de gerentes
e líderes. Esse indicador aponta a porcentagem de funcionários que afirmam se sentir
engajados em seu trabalho, conforme medido pelo índice de questões relevantes do
Escritório de Gerenciamento de Pessoal (OPM) da Pesquisa Federal de Opinião dos
Funcionários - FEVS (IRS, 2020d, p. 18).
5) Estratégia de análise de dados: Conforme apontado em relatório do IRS, as novas
tecnologias continuam a mudar a maneira como as organizações entregam sua
missão, seus produtos e seus serviços (IRS, 2020d). Nesse sentido, as tecnologias
digitais são essenciais para melhorar a eficiência dos órgãos de recuperação de
crédito. Esse indicador mede o gerenciamento de dados e a prática de governança
(IRS, 2020d, p. 20). A Figura 7 a seguir demonstra a evolução do volume de dados
processados pelo IRS e de atendimento a contribuintes.
Figura 7 – Aumento do volume de dados e de usuários
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Fonte: Relatório do IRS (IRS, 2020d, p. 19). Adaptação do autor.

6) Porcentagem de hardware defasado e utilização eficiente do espaço: De acordo com
informações constantes em relatório do órgão, o IRS estabelece investimentos para
dispor de uma rede de TI moderna e segura. Esse indicador de desempenho mede o
percentual de hardware ultrapassado ainda em operação relativamente à quantidade
total de hardware em uso (IRS, 2020d, p. 22).
Nos Estados Unidos, a cobrança de tributos não quitados tempestivamente ocorre pela
via administrativa (Tax Collection Procedure), não havendo, via de regra, participação do Poder
Judiciário. Nessa sistemática, verifica-se a ocorrência do que alguns autores denominam de
Voluntary Compliance (GODOY, 2009; PAES; OLIVEIRA, 2015; SILVA, 2016), conceito
associado à ideia de que o pagamento de tributo é um dever fundamental, vinculado ao próprio
exercício de cidadania. Nesse sentido, o próprio contribuinte apresenta os fatos econômicos à
incidência da tributação, por meio de autolançamentos (self-assessment), conforme pontuado
por Paes e Oliveira (2015).
De acordo com pesquisa publicada pelo IRS sobre comportamento dos contribuintes
(IRS, 2020e), dos 2.027 entrevistados, 87% entendem não ser aceitável fraudar o pagamento de
impostos; 95% concordam ser um dever cívico o pagamento de sua parcela de impostos; e 91%
entendem que os sonegadores devem ser responsabilizados (IRS, 2020e, p. 7). A pesquisa ainda
revela que a integridade pessoal é o principal fator que influencia a conformidade tributária
(93% dos entrevistados). Outros fatores apontados como relevantes para a conformidade fiscal
foram os relatórios de terceiros informando a renda do contribuinte ao IRS (66%) e o medo de
uma auditoria (62%) (IRS, 2020e, p. 8).
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De acordo com a pesquisa publicada pelo IRS, 80% dos contribuintes norte-americanos
estão satisfeitos em relação às suas interações com a agência federal de arrecadação tributária
(IRS, 2020e, p. 7).
Além disso, conforme apontado por Godoy (2009), o pragmatismo inerente à cultura
americana favorece o cumprimento das regras tributárias. Ao contrário da maioria dos países,
nos Estados Unidos a inadimplência fiscal tem implicações de natureza penal, a qual se mostra
severa em casos de sonegação tributária (PAES; OLIVEIRA, 2015). Nesse sentido, os agentes
fiscais do IRS têm competência para proceder investigações criminais, relacionadas a crimes
fiscais e financeiros.
A agência norte-americana de arrecadação (IRS) estabelece que a ausência de
declaração, a informação incompleta ou o não pagamento do tributo devido podem resultar em
penalidades civis ou, em alguns casos, em investigação criminal, que por sua vez pode levar a
processos, multas e prisão (IRS, 2018). O Quadro 4 a seguir demonstra o quantitativo de
investigações criminais iniciadas e as investigações julgadas, relativamente ao período de 2016
a 2019.
Quadro 4 – Investigações criminais iniciadas e julgadas pelo IRS
Ano

Investigações criminais
iniciadas

Investigações criminais
julgadas

2016

3.395

2.699

2017

3.019

2.549

2018

2.886

2.111

2019

2.485

1.726

Fonte: Relatórios do IRS (IRS, 2018a, p. 124; 2019a, p.142).

Em relação aos procedimentos para cobrança dos débitos tributários norte-americanos,
outro fator apontado como relevante para o alcance de resultados efetivos pelo IRS (Internal
Revenue Service) é a atuação discricionária dos agentes fiscais, os quais podem penhorar bens,
conceder descontos e formalizar acordos para composição de pagamento das dívidas (OIC –
offer in compromisse), conforme sugere Godoy (2009). Em análise comparativa, constata-se
que o modelo brasileiro de recuperação de créditos apresenta uma limitação da
discricionariedade dos agentes fiscais, a qual vem sendo mitigada gradativamente, com
fundamento no princípio constitucional da eficiência na prestação dos serviços públicos.
De acordo com o procedimento norte-americano (IRS/The Collection Process), a
cobrança do crédito público não quitado tempestivamente se inicia com o encaminhamento de
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uma carta-fatura para o contribuinte, apontando o valor devido do imposto, acrescido dos juros
e das multas aplicáveis (IRS, 2020).
A utilização de ferramentas digitais e meios diversificados e simplificados de acesso
pelos contribuintes em débito é apontada como característica do procedimento de cobrança de
créditos pelo IRS (IRS, 2020). Após o recebimento da carta-cobrança, os devedores notificados
podem solicitar o parcelamento do débito por meio da utilização de aplicativo para smartphones
(Online Payment Agreement Aplication – OPA) ou por meio de ligação telefônica diretamente
para o IRS (IRS, 2020).
Na situação em que o contribuinte devedor comprovadamente não apresentar condições
financeiras para saldar a dívida, o IRS prevê a possibilidade da realização de uma oferta
comprometida (Offer-in-Compromise - OIC), espécie de contrato em que o contribuinte e a
agência de arrecadação firmam um compromisso para pagamento reduzido da dívida (IRS,
2020a). A fim de se qualificar para uma OIC, o contribuinte deve ter apresentado todas as
declarações fiscais, efetuado todos os pagamentos de impostos estimados para o ano corrente e
feito todos os depósitos tributários federais exigidos para o trimestre em andamento (IRS,
2020a).
Após o preenchimento dos requisitos formais para pleitear uma OIC, o IRS realiza
avaliação sobre o potencial de cobrança ao contribuinte (reasonable collection potential –
RCP). O RCP é a forma de o IRS medir a capacidade de pagamento do contribuinte que propõe
um abatimento da dívida em decorrência de sua situação financeira. Entre os critérios avaliados
no RCP destacam-se a análise dos ativos (imóveis, veículos, ativos financeiros) e o cálculo de
eventual expectativa de receita futura (IRS, 2020a).
Conforme os procedimentos estabelecidos pelo IRS, um acordo para pagamento (OIC)
poderá ser aceito pela agência de arrecadação com fundamento na eficácia da administração
tributária, nos casos em que a exigência de pagamento integral criaria uma dificuldade
econômica em decorrência de circunstâncias excepcionais (IRS, 2020a). Nesse sentido, Godoy
(2009, p. 209) e Paes e Oliveira (2015) ressaltam que os agentes fiscais norte-americanos
concentram sua atuação em devedores de recuperação creditícia mais factível e com maior
possibilidade de recuperação.
Alguns autores sugerem que o OIC se mostra mais efetivo se comparado à cobrança
coercitiva (OEI, 2011, p. 1.083; SILVA, 2016). Nesse sentido, Oei (2011) aponta que,
relativamente ao ano 2007, para cada dólar cobrado pelo IRS, houve a arrecadação de 17
centavos em decorrência de acordos de OIC e 13 centavos decorrentes da cobrança coativa
(OEI, 2011, p. 1.084).
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Tratando-se de um modelo de cobrança por meio administrativo, via de regra, sem a
participação do poder judiciário, os próprios agentes do IRS podem indisponibilizar e/ou
penhorar ativos como salários, contas bancárias, benefícios de seguridade social e rendas de
aposentadoria (IRS, 2020a; GODOY, 2009, p. 95).
Como medida de balanceamento à ausência de participação do poder judiciário e para
equalizar o poder de discricionariedade dos agentes do IRS, Godoy (2009) esclarece que o
procedimento de cobrança fiscal norte-americano prevê a existência de um serviço de advocacia
para o contribuinte (Taxpayer Advocate Service - TAS). O TAS é uma organização
independente dentro do IRS, com o objetivo de proteger os direitos dos contribuintes e auxiliálos na resolução de problemas tributários (IRS, 2020b).
Anualmente diversos contribuintes são atendidos pelo TAS, com o objetivo de resolução
de controvérsias tributárias, evitando o litígio com o governo federal, seja na esfera
administrativa, seja na esfera judiciária (IRS, 2018). A Tabela 1 a seguir demonstra as
solicitações e os atendimentos do serviço de advocacia ao contribuinte norte-americano.
Tabela 1 – Serviços solicitados e processos encerrados do TAS
Ano

Novas solicitações do Serviço
de Advogado do Contribuinte

Processos encerrados do Serviço de
Advogado do Contribuinte

2013

244.956

249.372

2014
2015

216.697
227.189

22.974
227.512

2016

209.509

221.312

2017

167.336

167.687

2018

216.792

198.820

2019

240.777

234.613

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em relatório do IRS (IRS, 2020b).

Relativamente a ferramentas de equalização da representação dos contribuintes em face
ao poder dos funcionários do órgão de arrecadação norte-americano (IRS), Paes & Oliveira
(2015, p. 70) apontam para a existência de uma declaração de direitos do contribuinte
(IRS/Taxpayer Bill of Rights), consubstanciada em um documento oficial listando os direitos
fundamentais do contribuinte que devem ser respeitados em todo o procedimento conduzido
pelo IRS (IRS, 2020c).
Godoy (2009, p. 96) defende que a opção norte-americana de cobrança de créditos
públicos pela via administrativa reflete o pragmatismo característico do pensamento jurídico do
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país, privilegiando mecanismos menos onerosos e mais céleres. Nesse sentido, Godoy (2009,
p. 104) pondera que o sigilo bancário não pode ser oposto ao fisco norte-americano, sobretudo
nos casos de suspeita de lavagem de dinheiro ou de atividades terroristas.
Uma característica marcante do modelo norte-americano refere-se à utilização dos
meios alternativos para resolução de conflitos (alternative dispute resolution - ADR). Paes &
Oliveira (2015, p. 72) sugerem que esses mecanismos são adotados pelo governo norteamericano para evitar os custos de um processo judicial bem como a sobrecarga do poder
judiciário. Entre as possibilidades de resolução alternativa de conflitos estão a transação, a
mediação, a arbitragem e a conciliação (PAES; OLIVEIRA, 2015, p. 72).
Holtzman (2007) sugere que a transparência é uma característica do sistema tributário
norte-americano e que esse fator estaria intimamente ligado à simplificação de procedimentos
e à eficiência administrativa do modelo. O autor pondera, entretanto, para uma tendência de
crescente complexidade do sistema dos Estados Unidos (HOLTZMAN, 2007, p. 427).
Desenvolvendo pesquisa sobre a complexidade de sistemas tributários, a Universidade
de Munique (Alemanha) e a Universidade Paderborn (Alemanha) apresentaram estudo com os
objetivos de identificar os fatores determinantes da complexidade tributária e de desenvolver
um índice (Tax Complexity Index) para mensurar a complexidade tributária de diversos países
(HOPPE; SCHANZ; STURM; SURETH-SLOANE, 2018). A pesquisa foi realizada mediante
a obtenção de dados junto a consultores fiscais das principais empresas de 108 países. Na
segunda edição da pesquisa (2018), os Estados Unidos estão classificados na posição 53.ª do
ranking, apresentando uma complexidade média, na comparação com os 108 países analisados
(HOPPE; SCHANZ; STURM; SURETH-SLOANE, 2018).
Por sua vez, no relatório do Banco Mundial, Doing Business 2020 (BANCO
MUNDIAL, 2020), os Estados Unidos aparecem na 6.ª posição (do total de 190 países
analisados), classificado, portanto, entre os países com grande facilidade para se desenvolver a
atividade empresarial, com um ambiente regulatório que incentiva a eficiência e apoia a
liberdade de se fazer negócios.
A partir do objetivo de se analisar o desempenho de uma organização responsável pela
recuperação de créditos públicos, mostra-se plausível a verificação e descrição dos custos
necessários à própria manutenção da agência. Nesse sentido, Holtzman (2007) sugere uma
equalização entre o nível de conformidade fiscal dos contribuintes e os custos administrativos
do IRS. Relativamente ao custo de arrecadação, a Tabela 2 a seguir demonstra o custo do IRS
em relação a cada $100 (cem dólares) arrecadados.
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Tabela 2 – Custo de arrecadação do IRS entre 2013 e 2019
Ano

Custo de arrecadação para cada US$100 (em dólar)

2013

0,41

2014
2015

0,38
0,35

2016

0,35

2017

0,34

2018
2019

0,34
0,33

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em relatório do IRS (IRS, 2020f).

O sistema norte-americano de arrecadação e cobrança tributária é focado no estímulo à
conformidade fiscal, buscando evitar a formação do passivo fiscal (BROWN; MAZUR, 2003,
p. 12). O IRS periodicamente efetua uma pesquisa de medição de conformidade, conhecida
como diferença fiscal (tax gap), pela qual é realizada uma estimativa do montante de imposto
que não é pago voluntariamente e em tempo hábil (IRS, 2019).
A mais recente pesquisa de diferença fiscal engloba o período de 2011-2013 (IRS, 2019)
e analisa o descumprimento de regras tributárias considerando o passivo de cada ano fiscal.
A diferença fiscal apurada anualmente fornece um indicador aproximado da
inconformidade tributária. Nesse sentido, a diferença fiscal corresponde ao passivo tributário a
ser recuperado pelo IRS. De acordo com a última pesquisa realizada, para o triênio 2011-2013,
esse passivo correspondia a US$ 441 bilhões (IRS, 2019).
Conforme sugere o relatório do IRS (IRS, 2019 - Tax Gap Estimates for TY 2011-2013,
p. 2), muitos fatores contribuem para a verificação de diferença fiscal ao longo do tempo: (a) o
nível geral de atividade econômica; (b) as mudanças na composição da atividade econômica
relativamente a setores com maior ou menor taxa de conformidade; (c) as mudanças na
administração e na legislação tributária; (d) a atualização de dados; (e) as melhorias
metodológicas; e (f) as mudanças no comportamento de conformidade por parte dos
contribuintes.
O IRS apresenta em seu banco de dados uma segunda estimativa de diferença fiscal,
relativamente o triênio 2008-2010 (IRS, 2019 - Tax Gap Estimates for TY 2008-2010 revised,
p. 5), no qual o passivo tributário anual é calculado em US$ 394 bilhões, sendo que a taxa de
conformidade voluntária (VCR) permaneceu praticamente inalterada em relação aos períodos
comparados (83,8% para o TY 2008-2010 e 83,6% para o TY 2011-2013). De acordo com
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dados do IRS (IRS, 2019 - Tax Gap Estimates for TY 2011-2013, p. 2), as taxas de conformidade
voluntária (VCR) vêm se mantendo entre 82% e 84%.
Brown & Mazur (2003, p. 2) sugerem que as estimativas devem ser vistas como guias
aproximados da magnitude dos componentes da diferença fiscal, apesar da aparente precisão
das estimativas.
Em relação ao período para o qual foi estimada a diferença fiscal (créditos não pagos),
ou seja, para os anos 2008 a 2013, a Tabela 3 a seguir aponta o valor efetivamente recuperado
pelo IRS no mesmo período.
Tabela 3 – Comparativo entre dívida estimada e crédito recuperado
Ano

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Diferença fiscal (passivo tributário
estimado) (em bilhões de dólares)

394

394

394

441

441

441

Crédito recuperado (em bilhões de
dólares)

46,4

40,5

44,1

45,2

44,6

47,1

11,7%

10,2%

11,1%

10,2%

10,1%

10,6%

Percentual recuperado

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em relatórios do IRS (IRS, 2019, p. 1; p. 9; 2020g).

Brown & Mazur (2003, p. 2) sugerem que a medida de conformidade dos contribuintes
para o IRS é um processo análogo à medição do lucro líquido para uma empresa do setor
privado, considerando que as duas medições apontariam a eficácia das organizações. Os autores
indicam que o programa nacional de pesquisa de conformidade do contribuinte (National
Research Program - NRP) representa um compromisso que o IRS assumiu para melhorar a
eficiência e a justiça do processo de administração tributária norte-americano (BROWN;
MAZUR, 2003, p. 13).
De acordo com relatório da OCDE, a agência fiscal dos EUA (IRS) intensificou os
esforços para melhorar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, concentrando-se em
uma atuação com abordagem mais proativa, acessível e interativa com o contribuinte (OCDE,
2019b, p. 82). O IRS identificou seis práticas a serem implementadas e/ou fomentadas: (a)
capacitar os contribuintes com ferramentas inovadoras e seguras; (b) compreender o
comportamento dos contribuintes sem conformidade e desenvolver abordagens para mudar esse
procedimento; (c) colaborar com partes interessadas externas; (d) cultivar uma força de trabalho
bem equipada, diversificada, qualificada e flexível; (e) selecionar o trabalho de maior valor
utilizando ferramentas avançadas de análise de dados; e (f) estabelecer mais agilidade e
eficiência nas operações da agência (OCDE, 2019b, p. 82).
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Uma medida prática adotada pelos Estados Unidos para estimular os contribuintes
inadimplentes a regularizar suas dívidas fiscais foi a obrigação do órgão fiscal (IRS) de
comunicar ao Departamento de Estado Norte-Americano sobre a existência de dívidas
tributárias superiores a US$ 50 mil, para as quais já exista medida de cobrança (OCDE, 2019b,
p. 85). Nesses casos, o Departamento de Estado fica proibido de emitir e/ou renovar o
passaporte de contribuintes enquadrados nessa situação (OCDE, 2019b, p. 85).
Entre as principais competências desempenhadas pelo IRS destacam-se: (a) o
processamento e a análise de declarações tributárias; (b) a efetiva arrecadação de impostos; (c)
o reembolso de valores devidos aos contribuintes; e (d) a recuperação de créditos públicos não
quitados (IRS, 2020d). A Tabela 4 a seguir apresenta alguns resultados quantificados das
funções desempenhadas pelo IRS, além do orçamento anual da agência e o quantitativo de
funcionários vinculados.
Tabela 4 – Dados quantitativos do IRS
Ano

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Orçamento (em bilhões de
dólares)

11,5

11,3

11,7

11,5

11,7

11,8

Arrecadação (em trilhões de
dólares)

3,0

3,3

3,3

3,4

3,4

3,5

Declarações processadas

239 mi

243 mi

244 mi

245 mi

250 mi

253 mi

Imposto restituído
(em bilhões de dólares)

373

403

426

436

463

452

Crédito recuperado (em
bilhões de dólares)

48,9

50,2

52,3

54,3

55,5

121,0

84.133

79.890

77.924

76.832

73.519

73.554

Funcionários

Fonte: Elaborado pelo autor com base em relatórios do IRS (IRS, 2020f; 2020g; 2020h, p. 74; 2020i; 2020j).

4.2.2 O modelo de arrecadação e recuperação de crédito da Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, as atividades de arrecadação tributária e cobrança de débitos fiscais
são realizadas pela Inland Revenue Department (IRD). O órgão possui 5.000 funcionários e
está localizado em 17 cidades do país (IRD, 2019, p. 10). No sistema neozelandês as funções
de arrecadação em geral e a cobrança de créditos inadimplentes são exercidas por um único
órgão, o IRD.
Em estudo conjunto da Universidade de Munique (Alemanha) e da Universidade
Paderborn (Alemanha) sobre a complexidade de sistemas tributários (Tax Complexity Index)
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englobando a análise de 100 países, a Nova Zelândia foi classificada na posição 12.º do ranking,
apresentando uma complexidade baixa, na comparação com os 100 países analisados (HOPPE;
SCHANZ; STURM; SURETH-SLOANE, 2018).
Em relação ao relatório do Banco Mundial, Doing Business 2020 (BANCO MUNDIAL,
2020), o qual apresenta uma classificação dos países de acordo com a facilidade de fazer
negócios, a Nova Zelândia aparece na 1.ª posição (do total de 190 países analisados),
classificada, portanto, como o país com maior facilidade para desenvolver a atividade
empresarial.
Com base em análise comportamental dos contribuintes, a OCDE relata que a
administração tributária da Nova Zelândia (IRD) adotou um conjunto de práticas visando
aumentar o quantitativo de contribuintes pagando os impostos no prazo correto e estabelecendo
uma intervenção rápida para aqueles que não estejam em conformidade (OCDE, 2019b, p. 91).
As medidas adotadas pressupõem uma abordagem personalizada do contribuinte, bem como
apontam para o caráter predominantemente preventivo dos procedimentos (OCDE, 2019b).
A organização neozelandesa responsável pela arrecadação e recuperação de créditos
elabora estatísticas fiscais periodicamente, apresentando dados sobre as suas atividades e o seu
desempenho (IRD, 2020). A administração tributária da Nova Zelândia realiza a segmentação
dos contribuintes por tipo de entidade (empresa, consórcio e sociedade ou clube), por área
geográfica (Auckland, Ilha Norte e Ilha Sul) e por grupo (pessoas físicas, pequenas e médias
empresas, grandes empresas e organizações sem fins lucrativos), como se pode ver na Tabela 5
a seguir. Em 2017, a administração fiscal contabilizou o total de 8,1 milhões de contribuintes
(IRD, 2020).
Tabela 5 – Total de contribuintes
Tipo de contribuinte

Março/2017

Grandes empresas

17.927

Organizações sem fins lucrativos

91.771

Pequenas e médias empresas

1.187.068

Pessoas físicas

6.865.356

Total

8.162.122
Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2020).

De acordo com o IRD, o número de contribuintes pessoas físicas é superior à população
do país em aproximadamente 2 milhões de pessoas (IRD, 2020). A principal razão para esse
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fato é que muitos cidadãos se mudam para o exterior, mas mantêm negócios tributários no país
e outras situações em que a saída definitiva do país não é informada ao órgão fiscal (IRD, 2020).
Conforme dados extraídos do IRD, a arrecadação tributária na Nova Zelândia
apresentou uma evolução gradativa e consistente nos últimos anos. A Tabela 6 a seguir
demonstra os dados de arrecadação, de declarações fiscais e o número de funcionários do órgão.
Tabela 6 – Dados de arrecadação, declarações fiscais e funcionários
Período

Arrecadação
tributária
(em NZ $ bilhões)

Declarações fiscais
processadas
(em milhões)

Funcionários

2010

46

12,2

5.093

2011

46,8

11,8

5.182

2012

49,1

11,9

5.262

2013
2014

53,7
56,2

11,8
11,8

5.340
5.380

2015

59,7

11,8

5.376

2016

63,4

12

5.408

2017
2018

69,2
72,1

12
13

5.572
5.200

2019

77,9

19

5.000

Fonte: Relatórios do IRD (IRD, 2017b; 2017c; 2017d; 2018, p. 10, p. 12, p. 33; 2019, p. 10, p. 12, p.28).

No relatório anual do órgão (IRD, 2018), a administração tributária informou a
ocorrência de mudanças significativas na estrutura da organização, especialmente no
oferecimento de serviços digitais por meio de uma nova plataforma de tecnologia (IRD, 2018
p. 19). De acordo com esse relatório, as mudanças representaram não apenas uma atualização
de tecnologia e procedimentos, mas também uma revisão de todo o sistema de arrecadação,
com o objetivo de torná-lo mais ágil, eficiente e responsivo (IRD, 2018 p. 31).
Na Nova Zelândia, o órgão responsável pela arrecadação tributária e pela recuperação
de dívida fiscal também desempenha a atribuição de administrar programas sociais do governo
(IRD, 2020).
O gerenciamento da dívida tributária é umas das principais prioridades da organização
(IRD, 2020). O Tabela 7 a seguir demonstra o montante da dívida anual e o valor recuperado
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Tabela 7 – Dívida tributária e crédito recuperado
Período

Dívida tributária
(em $ bilhões)

Crédito recuperado
(em $ bilhões)

2013

5,3

dado não divulgado

2014

5,4

dado não divulgado

2015

5,1

dado não divulgado

2016

4,7

3,6

2017

2,9

7,3

2018

3,1

4,9

2019

3,5

dado não divulgado

Fonte: Relatórios do IRD (IRD, 2017a, p. 42; 2018, p. 52-53; 2019, p. 40).

Um fator considerado relevante para o IRD para o êxito da recuperação de créditos se
refere à duração da dívida, ou seja, o tempo em que o crédito se encontra em cobrança (IRD,
2017a, p. 41). De acordo com os relatórios do IRD (IRD, 2017a, p. 42; IRD, 2018; IRD, 2019),
desde 2017, administração fiscal utilizou a estratégia de focar nos novos débitos, os quais
apresentam mais possibilidade de recuperação.
Relativamente ao orçamento do órgão de administração tributária, verificou-se uma
redução da previsão orçamentária ao longo dos últimos quatro anos, conforme se depreende da
Tabela 8 a seguir.
Tabela 8 – Orçamento anual do IRD
Ano

Orçamento
(em NZ $ milhões)

2016

916

2017

929

2018

892

2019

847

2020

709

Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2017, p. 65).

Quanto aos objetivos estratégicos do órgão, o plano orçamentário quadrienal
(2017/2020) estabeleceu o seguinte (IRD, 2017, p. 4):


aumentar a conformidade voluntária dos contribuintes, simplificando os
procedimentos;



reduzir os custos de conformidade do contribuinte; e



fornecer mais eficiência nas mudanças das políticas governamentais.
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De acordo com o relatório mencionado, a fim de manter a integridade da arrecadação
do país, a administração fiscal provê os contribuintes com uma ampla gama de informações,
assistência e ferramentas no intuito de manter a conformidade tributária (IRD, 2017 – p. 35). O
IRD se utiliza de abordagem proativa, assistência precoce, atividade de investigação e
campanhas de marketing para melhorar a conformidade dos contribuintes (IRD, 2017 – p. 35).
A administração tributária neozelandesa destaca algumas medidas implementadas para
aprimorar a eficiência e impactar positivamente o seu desempenho (IRD, 2017, p. 39):


Programar campanhas para alcançar mais contribuintes que efetuem o pagamento
de dívidas;



Focar em ações preventivas (como contatar contribuintes por diversos canais,
alertando-os sobre as datas de vencimento dos impostos);



Efetuar uma política integral e rápida de cancelamento de dívidas consideradas
irrecuperáveis;



Utilizar intervenções personalizadas e com base em dados analíticos.

Outro fator apontado pelo órgão de arrecadação como relevante para o seu desempenho
é o desenvolvimento de programa de capacitação de seus funcionários (IRD, 2017, p. 50).
A administração tributária da Nova Zelândia utiliza indicadores para mensuração do
desempenho anual apresentado pelo órgão (IRD, 2018, p. 95). Nesse sentido, o primeiro
indicador de desempenho listado pela agência governamental é o percentual de conformidade
e adimplência dos contribuintes, o qual vem apresentando certa estabilidade ao longo dos
últimos 5 anos, conforme se verifica pelo Gráfico 1 a seguir.
Gráfico 1 – Percentual de contribuintes em conformidade fiscal

Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2019, p. 72). Adaptação do autor.

O órgão de administração tributária neozelandês informa que vem implementando
medidas com o propósito de simplificar a tributação e incentivar a conformidade fiscal (IRD,
2017a, p. 15). Nesse sentido, o Gráfico 2 a seguir demonstra que nos últimos anos houve
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redução no tempo médio anual gasto por pequenas e médias empresas em atividades de
conformidade fiscal.
Gráfico 2 – Tempo médio em atividade de conformidade fiscal (em horas)

Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2019, p. 77). Adaptação do autor.

Outra medida de desempenho mensurada pela agência de administração tributária
refere-se à percepção dos contribuintes em relação ao grau de facilidade de conformidade
propiciado pela IRD. O Gráfico 3 a seguir demonstra a evolução desse indicador.
Gráfico 3 – Percepção do contribuinte quanto a facilitação de conformidade

Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2017a, p. 71). Adaptação do autor.

De acordo com o relatório anual do órgão, em 2017 foram atingidas 45 das 52 metas de
desempenho previamente estabelecidas (IRD, 2017a, p. 19). As informações apresentadas pelo
IRD sugerem que, para cada dólar neozelandês ($1) investido na atividade de investigação, a
organização conseguiu o retorno de $ 8,31 (IRD, 2017a, p. 36).
Em relação ao ano 2018, o IRD informa ter atingido 43 das 50 metas de desempenho
(IRD, 2018, p. 26). Em 2019, das 48 metas de desempenho identificadas, foram atingidas 36
(IRD, 2019, p. 71).
Outro fator considerado pelo órgão fiscal neozelandês para a aferição de seu
desempenho refere-se à classificação da agência no ranking de confiança do investidor (ICR Investor Confidence Rating). O ICR é uma avaliação bienal de desempenho de todas as agências
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governamentais do país que recebem investimentos para a prestação de serviço público (IRD,
2017a, p. 74). O processo de avaliação é conduzido pelo Tesouro da Nova Zelândia, e em 2016
houve a primeira avaliação da agência de administração tributária (IRD), tendo recebido a
avaliação “A”, que representa o nível mais alto de desempenho (IRD, 2017a, p. 74). O rating
leva em consideração fatores como procedimentos internos, banco de dados, tipos de softwares,
serviços eletrônicos, infraestrutura de TI, canais de comunicação. A avaliação com a nota “A”
foi repetida entre os anos 2017 e 2019 (IRD, 2017a; IRD, 2018; IRD, 2019).
Com o objetivo de mensurar a integridade do sistema tributário do país, bem como a
confiança que os contribuintes e o público em geral têm no sistema, a administração fiscal
elabora duas aferições (IRD, 2019, p. 81). A primeira relaciona-se à confiança na IRD, apurada
a partir de pesquisa de percepção e satisfação dos contribuintes. O Gráfico 4 a seguir demonstra
o resultado desse índice no período de 2015 a 2019.
Gráfico 4 – Índice de confiança dos contribuintes no IRD

Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2019, p. 81). Adaptação do autor.

O segundo indicador utilizado pela administração fiscal neozelandesa para medir a
integridade e a confiança no sistema tributário refere-se ao índice de reputação do setor público
(RepZ - Public Sector Reputation Index). Esse índice mede a percepção de uma organização
pública relativamente aos aspectos de liderança, sucesso, justiça, responsabilidade social e
confiança. Os dados disponibilizados relacionam-se aos anos 2016 a 2019, nos quais o IRD
obteve a pontuação de 93, 96, 97 e 98, respectivamente (IRD, 2019, p. 81). O relatório anual de
2019 (IRD, 2019) informa que uma pontuação em torno de 100 pontos é considerada média,
enquanto avaliações de 95 ou menos são consideradas fracas e as superiores a 105 são boas
avaliações. O Gráfico 5 a seguir apresenta o índice de reputação do IRD.
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Gráfico 5 – Índice de reputação do IRD

Fonte: Relatório do IRD (IRD, 2019, 81). Adaptação do autor.

Relativamente à atividade específica de recuperação de créditos, o IRD apresenta um
indicador de desempenho que demonstra o valor recuperado em relação a cada dólar ($) gasto
pelo governo com a dívida. Essa medida procura demonstrar a relação custo-benefício da
atividade de cobrança de dívidas. Nesse aspecto, os dados disponibilizados referem-se aos anos
2016-2019, nos quais, para cada dólar neozelandês ($) gasto houve a recuperação de $51,60,
$79,23, $66,10 e $51,35, respectivamente (IRD, 2017a, p. 87 e IRD, 2018, p. 118; IRD 2019,
p. 92). Nos relatórios de desempenho do órgão relativos aos anos 2017 e 2018, consta a
ponderação de que, embora o aumento do montante arrecadado tivesse contribuído para o
resultado, houve também uma redução nos custos de cobrança de dívidas vencidas (2% em
2017 e 18% em 2018) (IRD, 2017a, p. 87 e IRD, 2018, p. 118). A Tabela 9 a seguir apresenta
os valores recuperados em relação a cada dólar gasto.
Tabela 9 – Medida de retorno do gasto
Ano

Valor recuperado para cada
dólar ($) investido

2016

51,60

2017

79,23

2018

66,10

2019

51,35

Fonte: Relatórios do IRD (IRD, 2107a, p. 87; 2018, p. 118; 2019, p.92).

Outros dois indicadores de desempenho informados pelo IRD estão relacionados à idade
da dívida cobrada e revelam: (a) o percentual de débitos solucionados no prazo de seis meses e
(b) o percentual da dívida em cobrança acima de dois anos.
Em relação aos débitos quitados no prazo de seis meses, verifica-se que em 2016 e 2017
foi atingido o percentual de 82,4% e 85% dos débitos, respectivamente (IRD, 2017a, p. 87).
Quanto ao percentual da dívida em cobrança com prazo superior a dois anos de vencimento, os
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percentuais para 2016 e 2017 são, 47,1% e 46,4% dos débitos, respectivamente (IRD, 2017a,
p. 88). Relativamente ao ano 2018, verificou-se um decréscimo nesses percentuais: (a) novos
débitos quitados em seis meses (81,5%); (b) dívida em cobrança com prazo superior a dois anos
de vencimento (44,3%) (IRD, 2018, p. 118-119).
Em relação a 2019, os indicadores foram 81,3% (novos débitos quitados em seis meses)
e 47 % (dívida em cobrança com prazo superior a dois anos de vencimento) (IRD, 2019, p. 93).
A Tabela 10 a seguir apresenta esses indicadores de forma sistematizada.
Tabela 10 – Débitos quitados em 6 meses x débitos vencidos há mais de 2 anos
Novos débitos quitados
em 6 meses

Ano

Dívida vencida com prazo
superior a 2 anos

2016

82,4%

47,1%

2017

85%

46,4%

2018

81,5%

44,3%

2019

81,3%

47%

Fonte: Relatórios do IRD (IRD, 2017a, p. 87-88; 2018, p. 118-119; 2019, p. 93).

O IRD também destaca como fator relevante para ampliar a eficiência na recuperação
de créditos a estratégia de efetuar o imediato cancelamento de dívidas consideradas
irrecuperáveis (IRD, 2018, p. 53). A Tabela 11 a seguir demonstra o montante da dívida
cancelada entre 2017 e 2019.
Tabela 11 – Valor de débitos cancelados
Ano

Valor de dívida cancelado
(em NZ$ bilhões)

2017

1,8

2018
2019

0,61
0,53

Fonte: Relatórios do IRD (IRD, 2017a, p. 42; IRD, 2018, p. 53; IRD, 2019, p. 40).

Os relatórios anuais informam que os indicadores de resultados auxiliam o órgão de
administração tributária neozelandês no entendimento e na mensuração do desempenho dos
serviços prestados à sociedade (IRD, 2018, p. 96).

4.2.3 O modelo arrecadação e recuperação de créditos de Singapura
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Em Singapura, o IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore) é o órgão de
administração

tributária

do

governo.

Os

impostos

arrecadados

correspondem

a

aproximadamente 70% da receita operacional do país, servindo ao financiamento de programas
econômicos e sociais, bem como ao custeio dos serviços públicos prestados à sociedade (IRAS,
2020).
Na pesquisa conjunta sobre complexidade tributária das universidades alemãs
(Universidade de Munique e Paderborn), Singapura foi classificada na 6.ª posição do ranking,
apresentando uma complexidade baixa, em comparação com os outros 99 países analisados
(HOPPE; SCHANZ; STURM; SURETH-SLOANE, 2018). O estudo desenvolveu um índice
(Tax Complexity Index) para mensurar a complexidade tributária de diversos países (HOPPE;
SCHANZ; STURM; SURETH-SLOANE, 2018). A pesquisa foi realizada mediante a obtenção
de dados junto a consultores fiscais das principais empresas de 100 países.
Em relação ao relatório do Banco Mundial, Doing Business 2020 (BANCO MUNDIAL,
2020), Singapura aparece na 2.ª posição (do total de 190 países analisados), classificada,
portanto, como um dos países com maior facilidade para desenvolver a atividade empresarial.
No mapa estratégico da agência de arrecadação (IRAS) são apontados a missão, a visão,
os valores e os objetivos da organização, podendo-se destacar entre os valores o respeito à
integridade e a busca contínua por inovação (IRAS, 2020). O órgão é chefiado por um
comissário e está dividido em 4 grandes grupos: (a) pessoas físicas; (b) negócios; (c)
internacional/investigação; e (d) corporações e serviços.
Historicamente, verifica-se que o Departamento de Imposto de Renda (criado em 1947)
e o Departamento de Receita Federal (criado em 1960) foram precursores do IRAS, instituído
em 1992 (IRAS, 2020). De acordo com relatório do órgão, a criação do IRAS proporcionou
autonomia e flexibilidade no gerenciamento de pessoas e de recursos financeiros relativamente
à atividade de administração tributária (IRAS, 2020).
Sia & Neo (1998, p. 497) ponderam que, a partir de sua instituição, o órgão de
arrecadação tributária de Singapura (IRAS) iniciou uma transformação organizacional, revendo
e questionando os procedimentos até então realizados. Nesse processo de transformação, cerca
de 80% das transações fiscais, em média, passaram a ter tratamento eletrônico e automatizado,
sem nenhuma intervenção humana, como ressaltam Sia & Neo (1998, p. 498).
Com a incorporação de várias ferramentas tecnológicas desde a sua criação (1992), o
IRAS se tornou uma das administrações tributárias mais avançadas do mundo em termos de
tecnologia (SIA; NEO, 1998, p. 498).
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As ações do órgão de arrecadação de Singapura estão fundadas em quatro diretrizes
básicas, conforme sugerem Sia & Neo (1998, p. 498-502):
1. Segmentação do fluxo das transações fiscais (objetivo de diminuir a carga
burocrática);
2. Incentivo ao cumprimento voluntário (simplificação das declarações fiscais,
tornando mais fácil o cumprimento da lei);
3. Reorganização de procedimentos;
4. Efetividade organizacional (ajustar critérios de desempenho permitindo um
gerenciamento mais focado em resultado).
O processo de transformação do gerenciamento do órgão envolveu a criação de sistemas
de informação, enfrentamento da cultura arraigada e implantação de um modelo de
responsabilidade individual com análise de indicadores de desempenho previamente
estabelecidos (SIA; NEO, 1998, p. 507-509).
No exercício da atividade de arrecadação e recuperação de créditos fiscais, o Gráfico 6
a seguir demonstra os valores de impostos recolhidos pelo IRAS nos últimos 5 anos.
Gráfico 6 – Arrecadação pelo IRAS (em S$ bilhões)

Fonte: Relatório do IRAS (IRAS, 2019, p. 11). Adaptação do autor.

Entre os principais objetivos da organização está a maximização da conformidade
voluntária dos contribuintes (IRAS, 2020). Nesse sentido, o órgão de arrecadação tributária de
Singapura propõe o cumprimento de 4 medidas estratégicas para estimular a conformidade
tributária (IRAS, 2020):
1. Design correto desde o início: Um sistema tributário simples facilita o cumprimento
das obrigações fiscais e evita que os contribuintes gastem esforços adicionais;
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2. Serviço certo para atender às necessidades dos contribuintes: Prover assistência e
informação apropriadas aos contribuintes;
3. Ações corretas no momento adequado: Para os contribuintes inadimplentes o IRAS
adota medidas de conformidade eficazes e oportunas, garantido que paguem sua
parcela de imposto devido;
4. Valores corretos: o IRAS defende que o pagamento de impostos representa uma
responsabilidade social compartilhada.
Ainda em relação à conformidade fiscal em Singapura, o Quadro 5 a seguir representa
o entendimento do IRAS quanto ao comportamento dos contribuintes, segmentando-os em
quatro tipos (IRAS, 2020):
Quadro 5 – Tipos de contribuintes em relação à conformidade

Fonte: Relatório do IRAS (IRAS, 2020). Adaptação do autor.

Conforme se depreende do quadro acima, o primeiro segmento engloba a maioria dos
contribuintes, para os quais o IRAS simplesmente disponibiliza as plataformas e os serviços
necessários ao cumprimento fiscal. O segundo grupo refere-se aos contribuintes desatentos, os
quais precisam de mais assistência da agência para o cumprimento correto das obrigações
tributárias. O terceiro segmento alcança os contribuintes negligentes, os quais cometem erros
detectados por programas de auditoria do IRAS. Por último, o quarto grupo representa a minoria
de contribuintes que utiliza de fraudes e trapaças para burlar a fiscalização. Em relação a esse
quarto grupo, o IRAS adota ações de penalização, investigação e acusação (IRAS, 2020).
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De acordo com informações do órgão fiscal, 97% dos contribuintes individuais (pessoas
físicas) de Singapura declaram e pagam seus impostos no prazo definido. Em relação às
empresas, o nível de conformidade se reduz para 81% (IRAS, 2020).
De acordo com relatório da agência fiscal, o custo de cada dólar ($) arrecadado,
relativamente ao ano 2019, foi inferior a um centavo (IRAS, 2019, p. 26). O Gráfico 7 a seguir
demonstra o custo de arrecadação entre 2014 e 2019.
Gráfico 7 – Custo por cada dólar de tributo arrecadado

Fonte: Relatório do IRAS (IRAS, 2019, p. 25). Adaptação do autor.

Conforme dado constante de relatório anual do órgão, a taxa de inadimplência fiscal foi
de apenas 0,87% da receita líquida de impostos (IRAS, 2019, p. 7). Esse baixo percentual de
inadimplência é atribuído aos esforços contínuos de maximizar a conformidade voluntária,
implementada por tecnologias e canais de comunicação digitais, tornando a interação com os
contribuintes mais conveniente e personalizada (IRAS, 2019, p. 7). Em relação à interação com
os contribuintes, o IRAS implementou um sistema de assistente virtual (Ask Jamie), o qual foi
responsável por emitir, no ano 2019, aproximadamente 5.000 respostas a consultas tributárias
(IRAS, 2019, p. 7).
A administração tributária de Singapura desenvolveu novas campanhas educacionais
(#Tax 2030), como parte de um esforço para conscientizar a população – especialmente adultos
jovens e novos contribuintes – sobre a importância do pagamento dos tributos no processo de
construção da nação (IRAS, 2019, p. 8).
O IRAS desenvolveu sistemas e processos com inovações digitais que possibilitaram
ampla interação com os contribuintes, permitindo o envio de declarações e pagamentos de
tributos, além de implementar uma nova plataforma móvel de aprendizado (ULeap), para a
transferência de conhecimento aos seus funcionários (IRAS, 2019, p. 9).
Em Singapura implantou-se um sistema denominado CorpPass, que é uma identidade
digital para as corporações empresariais e outras entidades, por meio do qual se realizam todas
as transações e interações com as agências governamentais. Existem mais de 140 serviços
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eletrônicos disponibilizados pelo governo, incluindo os serviços da autoridade fiscal – IRAS
(OCDE, 2019c, p. 78).
A Tabela 12 a seguir demonstra alguns dados estatísticos do IRAS entre o período de
2015 a 2019.
Tabela 12 – Dados de arrecadação, orçamento e organizacional
Ano

Valor
Arrecadado
(S$ em
bilhões)

Despesa total
(S$ em
milhões)

Débito
Fiscal
(S$ em
milhões)

Contribuintes
auditados e
investigados

Funcionários

Dívida
Recuperada
(S$ em
milhões)

2015

43,3

382,7

301

12.800

1.957

457

2016

44,7

387,4

239

11.450

1.951

411

2017

47

410,5

267

10.626

1.940

332

2018

50,2

440,9

278

10.726

1.911

384

2019

52,4

438

373

10.301

1.898

389

Fonte: Relatórios do IRAS (IRAS, 2015; 2016, p. 13, p. 30; 2017, p. 15, p. 29, p. 43, p. 55; 2018, p. 12, p. 14, p.
20, p. 31; 2019, p. 11, p. 13, p. 18, p. 22, p. 27).

4.3 Dados do desempenho da PGFN na recuperação de créditos

4.3.1 Contextualização da recuperação de créditos pela PGFN

Com o objetivo de identificar os fatores que impactam o desempenho da PGFN, foram
coletados dados constantes de relatórios de gestão e de desempenho do órgão, relativamente à
atividade de gerenciamento e recuperação de créditos públicos.
A coleta de dados foi implementada por meio de levantamento de fontes documentais
da PGFN, do Poder Judiciário (Judiciário em Números), do IPEA e de artigos acadêmicos,
visando obter informações sobre as características e o desempenho da PGFN na recuperação de
créditos públicos.
Com o advento da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), foi atribuída
expressamente à PGFN a função de cobrar judicialmente os créditos fiscais inscritos em dívida
ativa, nos termos em que estabelecido pela Lei n.º 6.830/80 (BRASIL, 1980). Nesse sentido,
diversos atos normativos foram editados com o objetivo de aperfeiçoar a atuação por meio do
processo judicial de cobrança do crédito público, entre os quais se destacam:
a. Portaria do Ministério da Fazenda n.º 49/2004 (estabelecendo limites de valor para
o ajuizamento de execuções fiscais);
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b. Memorando-Circular

n.º

230/2005/PGFN/PGA

(orientações

sobre

o

acompanhamento especial dos processos de execução fiscal e o projeto dos grandes
devedores);
c. Portaria PGFN n.º 1050/2006 (dispondo sobre o ajuizamento de ações rescisórias);
d. Portaria PGFN n.º 433/2007 (dispõe sobre a representação judicial da União em
processos perante a Justiça do Trabalho);
e. Portaria Conjunta PGFN/PGU n.º 3/2010 (estabelece critérios sobre a representação
judicial da União nas ações de crédito não tributário).
Assim, o arcabouço normativo apresentava como foco a cobrança dos créditos públicos
por meio de um processo judicial, elencando procedimentos para a inscrição do débito no
cadastro da dívida ativa, bem como a regulamentação de diversos aspectos quanto à sua
cobrança, por meio do ajuizamento do processo de execução fiscal perante o Poder Judiciário.
Dessa forma, a recuperação de créditos públicos seguia um modelo predominantemente
judicial, e as medidas administrativas anteriormente adotadas conduziam necessariamente ao
ajuizamento de um processo de execução fiscal, conforme demonstrado no fluxo de cobranças
constante do ANEXO D.
A partir de 1993, com a criação da Advocacia Geral da União (AGU), diversos
servidores que estavam vinculados à PGFN foram transferidos para auxiliar na formação no
novo órgão de representação judicial da União Federal (VALENTE, 2002; SOUZA, 2018). Em
razão disso, entre 1993 e o início dos anos 2000, houve um esvaziamento da PGFN, seja em
termos de recursos humanos e de gestão, seja em relação a recursos financeiros e tecnológicos
(SOUZA, 2018). Assim, somente com a reestruturação da PGFN, iniciada com o retorno de
diversos servidores anteriormente cedidos à AGU, aliada à realização de novos concursos
públicos, foi possível iniciar algumas estratégias tendentes a incrementar a recuperação dos
créditos públicos em cobrança judicial (VALENTE, 2002; SOUZA, 2018).
De acordo com relatório do órgão, esse processo se iniciou em 1998, com a instituição
do setor de “Grandes Devedores”, por meio da Portaria Ministério da Fazenda n.º 29/98, em
que a PGFN buscava operacionalizar os conceitos de eficiência, economia de esforços e
otimização de seus recursos, conferindo tratamento prioritário a débitos de elevado valor
(BRASIL, 1998). Em relação a esse projeto, verificou-se que um número reduzido de devedores
concentrava um alto percentual do valor total dos débitos inscritos em dívida ativa. Assim, a
PGFN passou a concentrar os esforços de arrecadação em um quantitativo menor de devedores
(menos de 1% dos débitos inscritos), que representavam uma parcela significativa do total em
cobrança (mais de 70%). A Tabela 13 a seguir demonstra o quantitativo de débitos, separados
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por faixa de valor e pelo valor consolidado das inscrições, relativamente ao ano 2007, período
inicial do acompanhamento dos “Grandes Devedores”.
Tabela 13 – Quantidade de inscrição por faixa de valor
Faixa de Valor

Quantidade
de inscrições

Valor consolidado
das inscrições

% de
inscrições

% Total valor
consolidado

Até
R$100.000,00

7.222.504

R$ 59.628.416.734,00

95,43

12,31

De R$100.000,01
a R$1.000.000,00

293.888

R$ 83.626.868.691,00

3,88

17,27

De
R$1.000.000,01 a
R$ 10.000.000,00

46.646

R$124.445.486.818,00

0,62

25,69

Acima de
R$10.000.000,00

5.210

R$216.644.257.182,00

0,07

44,73

TOTAL

7.586.248

R$484.345.029.425,00

100

100

Fonte: Relatório de desempenho PGFN (BRASIL, 2007, p. 5).

Muito embora a existência de projetos como a criação do grupo de “Grandes Devedores”
tenha representado uma evolução na sistemática de cobrança de créditos tributários, esse tipo
de ação não implicava inovação nem alteração do organograma de recuperação de créditos, e a
limitação da atuação da PGFN permanecia vinculada à esfera judicial (SOUZA, 2018).

4.3.2 O modelo de recuperação de créditos da PGFN

Considerando que a PGFN vem realizando a atividade de recuperação de créditos
públicos predominantemente por meio de um processo judicial, mostra-se razoável uma breve
análise das características do sistema judiciário brasileiro.
De acordo com dados obtidos junto ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ (BRASIL,
2018a), verifica-se que, do total de processos de execução tramitando em todos os órgãos do
Poder Judiciário do país, 74% referem-se à ação de execução fiscal. Conforme apontado no
aludido relatório, esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de
congestionamento do Poder Judiciário, representando aproximadamente 39% do total de casos
pendentes, e congestionamento de 92% em 2017 – a maior taxa entre os tipos de processos
constantes nesse relatório (BRASIL, 2018a, p. 124).
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A chamada taxa de congestionamento representa a relação entre os processos em
tramitação e os processos baixados. Dessa forma, no ano 2017, relativamente a execuções
fiscais, para cada 100 processos em tramitação, apenas 8 foram baixados (BRASIL, 2018a, p.
124). Verifica-se, assim, a existência de uma litigiosidade fiscal de massa (GODOY, 2009, p.
05).
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), por sua vez, elaborou estudo com
informações sobre o desempenho da PGFN, relativamente à atuação do órgão na recuperação
de créditos fiscais, por meio dos processos judiciais de execução fiscal ajuizados na Justiça
Federal (BRASIL, 2012). Conforme informado no estudo, o objetivo foi identificar o custo
unitário do processo de execução fiscal da União. A metodologia foi desenvolvida a partir da
caracterização de um tipo ideal, o processo de execução fiscal médio (PEFM), o qual representa
a média do conjunto de processos de execução fiscal na Justiça Federal, no ano 2009 (BRASIL,
2012, p. 3). As informações obtidas apresentam intervalo de confiança de 90%, com margem
de erro de 3%, para mais ou para menos (BRASIL, 2012, p. 3).
De acordo com o estudo estatístico realizado pelo IPEA, em relação às execuções fiscais
ajuizadas na Justiça Federal e cobradas pela PGFN, tem-se os seguintes dados (BRASIL, 2012):
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Tabela 14 – Dados de execuções fiscais ajuizadas pela PGFN na Justiça Federal
Execuções fiscais na Justiça Federal
Processos de competência da PGFN

50,3%

Processos PGFN contra Pessoas Jurídicas

83,2%

Processos PGFN contra Pessoas Físicas

16,8%

Processos PGFN com penhora de bens
Processos PGFN com leilão judicial

15,7%
2,8%

Processos PGFN com pagamento integral da dívida

25,8%

Processos PGFN extintos por prescrição/decadência

36,8%

Processos PGFN com recurso para instância superior

14,7%

Processos PGFN com cumprimento integral do parcelamento

54,1%

Valor médio cobrado nos processos PGFN

R$ 26.303,25

Tempo médio tramitação processos PGFN

9 anos, 9 meses e 16 dias

Custo médio de processo PGFN
Valor economicamente viável para ajuizamento de processo PGFN

R$ 5.606,67
R$ 21.731,45

Fonte: Relatório IPEA (BRASIL, 2012).

Com a divulgação dos resultados do estudo do IPEA, foi editada a Portaria do Ministério
da Fazenda, n.º 75, de 22 de março de 2012 (BRASIL, 2012a), determinando o não ajuizamento
de execuções fiscais cujos débitos fossem iguais ou inferiores a R$ 20 mil.
Ressalte-se que esse estudo do IPEA foi realizado no ano 2012, quando os processos
eletrônicos eram praticamente incipientes. Nesse sentido, verifica-se uma relativa limitação do
estudo, tendo em vista as nuances e os custos diferenciados dos processos eletrônicos, que
representam grande parte das execuções atualmente em tramitação. Os processos físicos
representaram, à época do estudo, 98% da amostra analisada pelo IPEA (BRASIL, 2012).
O processo judicial eletrônico, em conjunto com outras ferramentas de gestão e
inovação da cobrança do crédito fiscal, pode ocasionar aumento da efetividade da execução
fiscal e, via de consequência, da própria arrecadação dos créditos públicos inadimplidos
(OCDE, 2019c).
Não obstante as inúmeras alterações introduzidas no Brasil, o procedimento de cobrança
do crédito público ainda se desenvolve em sua maior parte por meio de um processo judicial.
Melo (2017, p. 35) pondera que a desvantagem da cobrança por meio de um processo judicial
é a existência de um duplo controle (exercido pelos poderes executivo e judiciário), tornando o
sistema lento, caro e pouco eficiente. Godoy (2009, p. 96) ressalta os custos que o processo
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judicial provoca, ponderando haver prejuízos tanto para a Administração (Estado) quanto para
os administrados (sociedade).
Alguns autores qualificam o sistema judiciário do País como moroso, pouco
transparente e com gestão ineficiente (SIMÕES, 2009; NOGUEIRA, 2010; RENAULT, 2005).
Além disso, os atributos de planejamento e previsibilidade, características recomendáveis para
a gestão de organizações públicas e/ou privadas, normalmente não são verificados no exercício
da função judiciária (NOGUEIRA, 2010).
O relatório elaborado pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de São Paulo
da FGV (Direito/SP FGV) sugere que o enorme contencioso tributário brasileiro revela o quanto
são frágeis as relações entre o Fisco e o contribuinte no País (FGV, 2016). A excessiva
complexidade do sistema tributário e a grande quantidade de normas são apontadas como
fatores que aumentam o descumprimento das obrigações fiscais, conforme pesquisa conduzida
por Camara & Freire (2016).
A pesquisa sobre a complexidade de sistemas tributários realizada pelas universidades
de Munique e Paderborn (Alemanha) indicam que o Brasil ocupa exatamente a última posição
do ranking (100º), estando classificado como o país com maior complexidade tributária entre
os 100 países analisados (HOPPE; SCHANZ; STURN; SURETH-SLOANE, 2018).
Conforme apontado em alguns estudos, embora muitos avanços tenham sido alcançados
com a denominada “reforma do poder judiciário” (iniciada com a aprovação da Emenda
Constitucional n.º 45/2004), várias questões não foram totalmente solucionadas. Ainda
permanecem problemas de gestão (precários controles administrativos, ausência de
planejamento, falta de articulação institucional, pouca capacitação em gestão), bem como
entraves de ordem jurídica: excessivo número de recursos, formalismo exagerado, falta de
previsibilidade das decisões (OLIVEIRA; FRAGA; LIMA, 2016; RENAULT, 2005).
A título exemplificativo, para se ressaltar os entraves e a morosidade relacionada à
alteração de procedimentos judiciais, a própria tramitação da reforma do judiciário (Emenda
Constitucional n.º 45/2004) demorou 12 anos para ser aprovada no Congresso Nacional
(BRASIL, 1992).
Embora tardiamente implementada, a reforma do Poder Judiciário esteve inserida no
contexto da reforma administrativa do Estado (SENA, SOUZA e LUQUIN, 2012). Nesse
sentido, conforme destacado por Bresser-Pereira (2006), enquanto a administração pública
burocrática concentra-se no processo, definindo os procedimentos para contratação de pessoas,
compra de bens e serviços com a finalidade de satisfazer as demandas dos cidadãos, a
administração pública gerencial tem como objetivo final os resultados.
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A reforma do judiciário baseou-se, então, em diretrizes como planejamento estratégico
e modernização tecnológica, associando-se a um modelo de administração gerencial,
denominado como Nova Gestão Pública (OLIVEIRA; FRAGA; LIMA, 2016).
Dessa forma, não obstante as inovações implementadas pela reforma do judiciário,
considerando características que permanecem inerentes ao processo judicial (morosidade,
formalismo em excesso, alto custo de tramitação (SIMÕES, 2009; NOGUEIRA, 2010;
RENAULT, 2005; GODOY, 2009), a PGFN iniciou um processo de buscar meios alternativos
para a cobrança do crédito público que pudessem impactar seu desempenho na recuperação
desses créditos, com base um novo modelo de cobrança (SOUZA, 2018, p. 6).

4.3.3 Inovações introduzidas pela PGFN na recuperação de créditos públicos

A partir da elaboração do planejamento estratégico estruturado para a instituição,
relativamente ao ciclo 2013/2016, foi desenvolvido um novo modelo de cobrança da dívida
ativa (PGFN, 2013).
Esse novo modelo de cobrança objetivou romper com o paradigma então vigente de que
apenas o processo judicial seria a ferramenta utilizada para a cobrança dos débitos (PGFN,
2016). O modelo foi idealizado com ênfase na racionalização e otimização de recursos, bem
como na implementação de soluções tecnológicas inovadoras baseadas na inteligência de
negócios da PGFN, sobretudo com o objetivo de incrementar a atividade de produção de
informações relevantes para a cobrança (PGFN, 2016). Nesse sentido, verificou-se o
desenvolvimento de ferramentas digitais, como o sistema “REGULARIZE”, criado pela PGFN
como um portal digital para acesso aos serviços ofertados pela instituição, com o objetivo de
estimular a conformidade fiscal dos contribuintes devedores (BRASIL, 2020a).
Além do sistema “REGULARIZE”, foi desenvolvido um modelo de inteligência
analítica aplicada especificamente no auxílio da atividade de recuperação de créditos, o PGFN
ANALYTICS, sistema que representou um paradigma de mudança no tratamento de
informações e dados utilizados na cobrança de créditos públicos (BRASIL, 2020b).
O novo modelo proposto apresentou entre suas premissas, as seguintes características
(BRASIL, 2016; BRASIL, 2017a):


Atribuição de rating de recuperabilidade para cada débito;



Investimento em inteligência artificial para cobrança de pequenos e médios
devedores;

84



Pesquisa e análise patrimonial em grande escala;



Produção de informações estratégicas;



Utilização do processo judicial de execução fiscal apenas quando esgotados os
meios extrajudiciais de cobrança.

O novo modelo de cobrança da dívida ativa representou uma mudança na concepção de
arrecadação da organização, buscando diminuir a litigiosidade judicial e implementar medidas
voltadas à economicidade e à eficiência (SOUZA, 2018).
A partir da perspectiva da otimização da arrecadação, a PGFN definiu ações de curto,
médio e longo prazo, com o objetivo de implementar rotinas de trabalho e introduzir
ferramentas tecnológicas que possibilitariam melhora efetiva no sistema de cobrança de
créditos da PGFN.
Entre as ações de curto prazo se destacaram: (a) ampliar o quantitativo de certidões
selecionadas para protesto extrajudicial; (b) elaboração de rating, com indicação de
contribuintes grandes devedores considerados de baixíssima recuperabilidade, flexibilizando a
possibilidade de arquivamento dos processos judiciais em relação a esses devedores; e (c) início
de monitoramento patrimonial de devedores com processos ainda em discussão administrativa
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Entre as ações de médio prazo, estabeleceram-se: (a) ampliar o arquivamento em massa
de processos judiciais de execução fiscal de devedores com débitos de baixo valor, com
fundamento em relatórios de diligência patrimonial; (b) diligenciar em larga escala toda a
carteira de devedores da PGFN, encaminhando relatório de informações patrimonial às
unidades; (c) capacitar os procuradores e servidores da PGFN, para atuação em pesquisa e
análise patrimonial; e (d) ampliar a classificação de créditos (rating da dívida) da PGFN.
Entre as ações de longo prazo, foram elencadas: (a) alteração legislativa, com o objetivo
de aperfeiçoar a Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) e a Lei da Medida Cautelar Fiscal
(Lei n.º 8.397/92); (b) aperfeiçoar as ferramentas tecnológicas desenvolvidas para o
monitoramento patrimonial dos devedores da PGFN (módulo de diligências); e (c) realizar o
ajuizamento de execuções fiscais apenas com o indicativo ou indício de patrimônio do devedor.
Conforme se verifica pelos dados constantes de relatórios do órgão (BRASIL, 2018;
BRASIL, 2019), o novo modelo de recuperação dos créditos públicos foi introduzido
gradualmente, com a implantação de novos procedimentos iniciados a partir de 2015. As novas
práticas de cobrança de créditos tiveram como premissa a racionalização e a otimização de
recursos, com a utilização de ferramentas de investigação patrimonial de forma automatizada.
Os procedimentos passam a valorizar os meios extrajudiciais de cobrança, recorrendo ao Poder
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Judiciário apenas como forma alternativa e, nos casos de prévia identificação patrimonial dos
devedores, com o ajuizamento seletivo dos processos de execução fiscal (BRASIL, 2018;
BRASIL, 2019).
Uma das principais inovações implementadas pelo novo modelo de cobrança foi a
elaboração de uma classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União, para fins de
definição de estratégias para a cobrança, de acordo com o seu potencial de recuperabilidade,
bem como procedimentos de mensuração para ajustes de perdas estimadas, conforme previsto
na Portaria do Ministério da Fazenda nº 956/2016 (BRASIL, 2016a).
A classificação dos créditos decorre da análise dos seguintes dados: endividamento
total, suficiência e liquidez de eventuais garantias, existência de parcelamentos ativos,
capacidade de pagamento do devedor e seu histórico de adimplemento (BRASIL, 2017a). A
partir desses critérios, foram elencados quatro grupos de devedores, cujos créditos apresentam
alta, média ou baixa perspectiva de recuperação, bem como aqueles considerados
irrecuperáveis, classificados, respectivamente, com rating “A”, “B”, “C” ou “D” (BRASIL,
2017a).
O modelo de classificação dos créditos utilizou método estatístico para mensuração da
força de correlação entre as 27 variáveis analisadas e entre essas e o evento de interesse – no
caso, o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa da União (BRASIL, 2017a).
Seguindo o estabelecido para as instituições financeiras, foi adotado o chamado
“sistema de rating bidimensional”, estabelecendo critérios para a avaliação do risco de crédito
a partir de aspectos relacionados ao devedor, bem como aspectos relacionados à própria
operação de crédito (BRASIL, 2017a).
De acordo com a metodologia utilizada pela PGFN, a cada uma das 27 variáveis
analisadas foi atribuído um “peso”, de acordo com a sua importância para aferição da
possibilidade de recuperação dos créditos, o que ensejou, ao final, a criação do IGR (índice
geral de recuperabilidade), calculado a partir da combinação dessas variáveis (BRASIL,
2017a).
As métricas analisadas pelo sistema da PGFN foram segregadas de acordo com os
seguintes grupos: garantias; parcelamentos; atividade econômica; patrimônio e histórico de
adimplemento (BRASIL, 2017a).
O conjunto dessas diversas variáveis, ao final, resultou no IGR, calculado a partir da
combinação das variáveis do devedor (variáveis X) e do débito (variáveis Y), de acordo com
um sistema de rating bidimensional (BRASIL, 2017a).
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Segundo a metodologia adotada para a classificação dos créditos (BRASIL, 2017a),
independentemente do rating atribuído pelo modelo proposto, fatores como “tempo em
cobrança”, “óbito do devedor pessoa física”, “falência ou recuperação judicial” e “baixa do
CNPJ” poderiam indicar que os créditos de determinado devedor são irrecuperáveis (classe “D”
do rating), alterando, por si só, a classe de determinada inscrição. Além disso, o estudo da
PGFN estabeleceu que o tempo de cobrança é fator preponderante para verificar a possibilidade
de recuperação, definindo, portanto, que créditos inscritos há mais de 15 anos deveriam ser
classificados necessariamente no rating “D” (BRASIL, 2017a).
Dessa forma, após a implantação do rating de créditos, aproximadamente 15 milhões
de créditos foram classificados, a partir do cruzamento de informações e análise de bancos de
dados, considerando-se, entre outros, os seguintes critérios: valor do débito; tempo em cobrança
e patrimônio do devedor (BRASIL, 2018, p. 9).
O rating atribuído a cada crédito, de acordo com o IGR (índice geral de
recuperabilidade) é obtido a partir de uma análise bidimensional representada pela Figura 8 a
seguir (BRASIL, 2017a).
Figura 8 – Representação simbólica da metodologia de classificação de créditos

Fonte: Portaria MF n.º 293/2017 (BRASIL, 2017a). Adaptação do autor.

O trabalho de classificação apurou que 35% do estoque da dívida ativa (equivalente,
portanto, a R$ 700 bilhões) possuía boa chance de recuperação (BRASIL, 2018, p. 8). Assim,
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com o objetivo de maximizar os resultados alcançados pela PGFN, o novo modelo de cobrança
estabeleceu que os esforços da instituição deveriam ser centralizados nesses devedores.
Por sua vez, os créditos classificados com rating “C” e “D” passaram a ser objeto de
não reconhecimento (ativo contingente) no Balanço Geral da União, em razão da comprovada
perda da capacidade de gerar benefícios econômicos futuros (BRASIL, 2017a). A classificação
dos créditos por rating de recuperabilidade sugere o aprimoramento e a adequação da
contabilização do estoque da dívida ativa (BRASIL, 2017a).
Além da introdução de uma classificação dos créditos por rating, com o escopo de
aumentar sua eficiência e atendendo a fatores de economicidade e racionalidade, a PGFN criou
um regime diferenciado de cobrança de crédito (RDCC), em que se buscou identificar os
créditos com maior potencial de recuperabilidade (BRASIL, 2016).
O regime diferenciado de cobrança instituído na PGFN, por meio da Portaria nº 396, de
20 de abril de 2016 (BRASIL, 2016) estabeleceu procedimentos específicos para a cobrança de
créditos de determinados devedores, podendo-se destacar o seguinte:


Procedimento especial de diligenciamento patrimonial;



Procedimento de protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa;



Procedimento especial de acompanhamento de parcelamentos;



Procedimento de acompanhamento de execuções garantidas por depósito integral,
carta de fiança, seguro garantia ou penhora, bem como das execuções suspensas por
decisão judicial.

No intuito de possibilitar maior concentração de recursos humanos e materiais em
processos que indiquem maior probabilidade de recuperação dos créditos cobrados, a portaria
regulamentadora do regime diferenciado de cobrança estabeleceu que seriam suspensas as
execuções fiscais cujo valor consolidado fosse igual ou inferior a R$ 1 milhão desde que não
constem no processo informações de bens e direitos úteis à satisfação, integral ou parcial, do
crédito executado (BRASIL, 2016).
Outra medida indicada no regime diferenciado de cobrança refere-se ao
encaminhamento de certidões de dívida ativa para protesto extrajudicial por falta de pagamento.
No âmbito da PGFN, a Portaria PGFN n.º 429/2014 (BRASIL, 2014), disciplinou o
encaminhamento de créditos (certidão de dívida ativa - CDA) para protesto extrajudicial.
Demonstrando o resultado da iniciativa de protesto de títulos, de janeiro de 2015 a dezembro de 2018,
foi recuperado R$ 1.250.253.196,57 com o protesto de CDAs, conforme os dados apontados em
relatório da PGFN (BRASIL, 2019, p. 12).
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Além disso, como medida inserida no novo modelo de cobrança implantado a partir de
2015 e com o intuito de racionalizar a recuperação de créditos, a PGFN editou a Portaria n.º
33/2018, regulamentando a cobrança administrativa do crédito inscrito em dívida ativa (PGFN,
2018c). A possibilidade de cobrança administrativa surge a partir da alteração legislativa
promovida pela Lei n.º 13.606, de 09 de janeiro de 2018 (BRASIL, 2018c).
O procedimento iniciado pela PGFN corrobora o entendimento defendido por alguns
autores no sentido de que a judicialização deveria representar uma exceção na cobrança de
créditos públicos (FREITAS, 2019, p. 2; SANTOS, 2020, p. 2).
A Figura 9 a seguir demonstra a expansão dos procedimentos administrativos de
cobrança implementados pela PGFN como alternativa de reduzir a judicialização da cobrança.
As alterações devem ser analisadas em cotejo com o procedimento anteriormente vigente
(indicado no ANEXO D).
Figura 9 – Novo fluxo de cobrança da PGFN

Fonte: Decreto-Lei n. 1.025/1969; Decreto-Lei n. 1.569/1977; Lei n. 6.830/1980; Lei 10.522/2002. Elaboração
pelo autor.
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Um dos aspectos relevantes para se entender a atual realidade da cobrança judicial dos
créditos públicos refere-se justamente à identificação de possíveis medidas preventivas à
ocorrência da dívida, as quais evitariam o surgimento de um novo processo judicial.
Em relação aos fatores que estimulam a regularidade fiscal, pode-se ponderar sobre o
instituto da transação tributária. Inicialmente previsto no Código Tributário Nacional (BRASIL,
1966) como uma forma de extinção do crédito tributário (art. 156, III), o instituto da transação
ganhou relevância com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).
A transação representa a ocorrência de concessões mútuas, acordadas entre as partes,
com o objetivo de findar o litígio, com a consequente extinção do crédito tributário. Embora
prevista no Código Tributário Nacional (desde 1966), a sua instituição dependia de lei
específica que a regulamentasse. Nesse sentido, apenas em 2020, com a Lei n.º 13.988/2020,
houve a regulamentação legal para a implementação da transação tributária (BRASIL, 2020c).
No âmbito da PGFN, a transação foi regulamentada por meio da Portaria PGFN n.º
11.956, de 27 de novembro de 2019. A transação, de forma geral, permite ao contribuinte que
não cometeu fraudes fiscais e que possui débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação regularizar a sua situação fiscal perante a PGFN em condições diferenciadas (até
50% de redução no valor do débito).

4.3.4 Demais dados de desempenho da PGFN

A análise dos fatores que impactam o desempenho de uma organização implica a
necessidade de conhecimento de seus resultados.
Nesse sentido, além dos procedimentos e das práticas adotados pela instituição para a
efetivação de suas atribuições, mostra-se relevante a abordagem de dados relacionados aos
resultados alcançados. Assim, da mesma forma que se procedeu em relação aos demais países
analisados (Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura), a Tabela 15 a seguir apresenta alguns
resultados quantificados das funções desempenhadas pela PGFN, acrescentando-se ainda, para
fins de análise de desempenho, o orçamento anual do órgão.
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Tabela 15 – Dados da atividade de cobrança da PGFN
Ano

2015

2016

2017

2018

2019

Orçamento (em R$ milhões)

465

466

461

460

479

Estoque da dívida (em R$ trilhões)

1,5

1,8

2

2,2

2,4

Percentual com rating A e B (alta e média
recuperabilidade)

-

-

35%

33%

32%

Montante do estoque com rating A e B (em R$
bilhões)

-

-

697

715

794

14,8

14,5

26,1

23,9

24,4

-

-

19,9%

22,1%

21,8%

0,98

0,8%

1,3%

1,08%

1,01%

Crédito recuperado (em R$ bilhões)
Índice de êxito1
Percentual do crédito recuperado em relação ao
estoque da dívida

Fonte: Relatórios da PGFN (BRASIL, 2016c; 2017b; 2018; 2019; 2020; 2020f, p. 49). Elaboração do autor.

A Figura 10 a seguir revela as peculiaridades relativas à quantidade de devedores
cobrados pela PGFN e os valores da(s) dívida(s).
Figura 10 – Comparativo quantidade de grandes devedores x valor cobrado

Fonte: Relatório da PGFN (BRASIL, 2019, p. 8). Adaptação do autor.

Conforme se verifica pelos dados acima, relativamente a dezembro/2018, menos de 1%
(28.339) da quantidade total de devedores cobrados pela PGFN apresentava débito total
consolidado acima de R$ 15 milhões. Por outro lado, o somatório do valor da dívida desse
1

Percentual de créditos inscritos nos últimos 5 anos e que estão parcelados, garantidos ou que já foram quitados.
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universo de 1% de devedores alcançava o montante de R$1.368.738.446.473,02 (um trilhão,
trezentos e sessenta e oito bilhões, setecentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e
seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e dois centavos), o que representava 62% do valor
total da dívida em cobrança.
Em relação aos dados de 2019, o Gráfico 8 a seguir aponta para um volume de dívida
ainda maior dos grandes devedores.
Gráfico 8 – Comparativo quantidade de grandes devedores x valores em cobrança

Fonte: Relatório da PGFN (BRASIL, 2020, p. 12). Adaptação do autor.

Conforme se verifica pelos dados acima, relativamente a dezembro/2019, menos de
0,5% (22.675 devedores) da quantidade total de devedores cobrados pela PGFN (4.958.643)
apresentava débito total consolidado acima de R$ 15 milhões. Por outro lado, o somatório do
valor da dívida desse universo de 0,5% de devedores alcançava o montante de
R$1.624.970.314.889,40 (um trilhão, seiscentos e vinte e quatro bilhões, novecentos e setenta
milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), o que
representava 66% do valor total da dívida (R$ 2,4 trilhões).
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

5.1 Análise comparativa dos procedimentos e das medidas adotados pelos países
estudados

A partir da pesquisa e coleta de dados realizada tornou-se possível uma análise
comparativa dos fatores que afetam o desempenho dos países selecionados, no que se refere à
atividade de recuperação de créditos públicos.
A análise dos dados buscou atender os quatro princípios apontados por Yin (2001, p.
154) para se alcançar uma análise de alta qualidade: (a) basear-se em todas as evidências
relevantes; (b) abranger as principais interpretações concorrentes; (c) abordar os aspectos mais
significativos do estudo; e (d) utilizar conhecimento prévio especializado.
Os procedimentos adotados por cada país foram analisados tendo como referência os
fatores de desempenho revelados no marco teórico. A partir daí foram identificados nos estudos
e nos relatórios da OCDE os fatores estratégicos para se alcançar êxito no gerenciamento da
administração tributária e da atividade de cobrança de créditos (constantes da seção 4.1 do
presente trabalho).
Inicialmente, mostra-se relevante uma breve comparação entre os sistemas de cobrança
créditos públicos analisados no direito comparado, conforme Quadro 6 abaixo:
Quadro 6 - Comparativo entre sistemas de cobrança de créditos públicos
Cobrança

Cobrança

predominantemente

predominantemente

administrativa

judicial

- a prática de atos de cobrança

- a maior parte do atos de

- a maior parte do atos de

- a prática de atos de

incumbe ao Estado-

cobrança são realizados

cobrança são realizados

cobrança incumbe ao

Administração (Poder

pela própria

pelo Estado-Juiz (Poder

Estado-Juiz (Poder

Executivo)

Administração (Poder

Judiciário)

Judiciário)

- não há participação do Poder

Executivo)

- participação exclusiva

- duplo controle de

Judiciário

- participação do Estado-

da Administração

juridicidade (Executivo e

- cobrança por meio de

Juiz (Judiciário) apenas

(Executivo) em alguns

Judiciário)

processo administrativo

em alguns atos

atos específicos

- necessidade de processo

- procedimento mais célere e

específicos

Cobrança Administrativa

com custo menor

Cobrança Judicial

judicial
- processo mais
demorado / custo maior

Fonte: Elaboração do autor.
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Considerando os sistemas de cobrança acima indicados, o Quadro 7 a seguir sintetiza os
principais fatores presentes na recuperação de créditos de cada país pesquisado, descritos de
forma detalhada nas seções 4.2 e 4.3.
Quadro 7 – Comparativo procedimentos países x fatores OCDE
Estados Unidos

Nova Zelândia

Singapura

Brasil

Sistema de
cobrança

Predominantemente
administrativo

Administrativo

Administrativo

Predominantemen
te judicial

Estrutura de
cobrança

Agência única (IRS)

Agência única
(IRD)

Agência única
(IRAS)

Estrutura dual
(RFB e PGFN)

- Interação digital dos
contribuintes
- Intervenção precoce
no caso de
inconformidades
- Desenvolvimento de
tecnologias digitais e
análise de dados
- Medidas de estímulo
de conformidade
fiscal
- Discricionaridade
dos agentes fiscais
- Baixo custo de
arrecadação
- Meios alternativos
de cobrança

- Medidas de
prevenção de novos
débitos
- Política de
cancelamento de
débitos
irrecuperáveis
- Segmentação de
devedores/débitos
- Abordagem
proativa
-Simplificação de
procedimentos
- Uso de modelos
preditivos e
insights
comportamentais

- Autonomia e
flexibilidade de
gerenciamento
- Foco em
ferramentas de
tecnologia e inovação
- Estímulo à
conformidade
voluntária
- Diversificação dos
canais de
comunicação
- Segmentação dos
devedores
- Baixo custo de
arrecadação
- Programas de
educação fiscal

- Aperfeiçoamento da
conformidade
- Análise de dados
avançada
- Medidas
antecipatórias de
ocorrências de fraudes
- Uso e gerenciamento
de Big Data
- Administração
tributária eletrônica
- Estímulo a
transparência e
integridade
- Capacidade de TI
- Atuação precoce do
poder público
- Uso de medidas
coercitivas
- Portal digital de
serviços

- Estratégias de
tratamento dos
devedores
- Análise de dados
avançada
- Administração
tributária eletrônica
- Abordagem fiscal
proativa
- Gerenciamento de
desempenho
- Transparência e
integridade
- Intervenção
precoce do Poder
Público
- Análise de
insights
comportamentais
- Portal digital de
serviços

- Aperfeiçoamento da
conformidade
- Organização da
instituição de
cobrança
- Administração
tributária eletrônica
- Gerenciamento de
desempenho
- Transparência e
integridade
- Capacidade de TI
- Portal digital de
serviços
- Envolvimento com
os contribuintes
- Cooperação
internacional
- Abordagem fiscal
proativa

Principais
fatores

Fatores
apontados pela
OCDE e
presentes na
recuperação de
créditos de
cada país

Fonte: Elaboração do autor.

- Segmentação de
devedores
- Classificação de
débitos/rating de
recuperabilidade
- Uso de
ferramentas
digitais
- Análise de dados
em escala
- Produção de
informações
estratégicas
- Atuação
proativa no
acompanhamento
de devedores
- Meios
alternativos de
cobrança
- Estratégias de
tratamento dos
devedores
- Uso e
gerenciamento de
Big Data
- Administração
tributária
eletrônica
- Abordagem
fiscal proativa
Compartilhamento
de informações
- Portal digital de
serviços
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A partir da crescente preocupação da OCDE em relação ao gerenciamento e ao
desempenho da administração tributária dos países membros, diversos estudos foram
desenvolvidos em torno dessa temática (OCDE, 2006; 2010; 2014; 2016; 2017; 2018; 2019;
2019a; 2019b; 2019c). Com base nesses estudos e pesquisas, muitos países passaram a seguir
as orientações e os fatores apontados pela OCDE como relevantes para o bom desempenho da
administração tributária.
No caso dos Estados Unidos, por exemplo, seguindo as diretrizes da OCDE de
aperfeiçoamento da conformidade, adoção de medidas antecipatórias de fraudes e de expansão
da administração eletrônica, o IRS desenvolveu um conjunto de práticas conhecidas como
“Estado Futuro”, as quais estabeleceram uma abordagem mais proativa, acessível e interativa,
com o objetivo de incrementar o cumprimento voluntário por parte dos contribuintes, evitando
a formação de novas dívidas (OCDE, 2019b, p. 82).
Além disso, seguindo a diretriz da OCDE relativa à atuação precoce do poder público e
ao uso de medidas coercitivas, a partir de fevereiro de 2018, o IRS passou a enviar ao
Departamento de Estado norte-americano certificações de dívida tributária, com o intuito de
vedar a emissão e/ou a renovação de passaporte de contribuintes com dívida individual superior
a US$ 50.000 (OCDE, 2019b, p. 85).
Por sua vez, a partir das diretrizes da OCDE de tratamento segmentado dos devedores e
da utilização de insights comportamentais, a Nova Zelândia implementou uma alteração em sua
estrutura organizacional, dividindo os contribuintes em 5 segmentos, com o objetivo de
aumentar o foco no contribuinte devedor e ampliar a base de informações (OCDE, 2019b, p.
63). A agência local de arrecadação (IRD) buscou desenvolver abordagens mais eficazes,
estabelecendo conexões mais fortes com os contribuintes e utilizando análise de dados por meio
de inteligência artificial. As intervenções comportamentais incluíram lembretes direcionados,
textos e publicidade em mídias sociais, como Twitter e Facebook. De acordo com dados do
IRD, o procedimento adotado ensejou uma redução de 36,1% da dívida tributária em relação
ao ano anterior (OCDE, 2019b, p. 92).
Os procedimentos inovadores promovidos pelo IRD, a partir de diretrizes apontadas
pela OCDE, sugerem a demonstração de um impacto no desempenho do órgão, a partir da
adoção de medidas relacionadas com a capacidade gerencial, conforme ponderado por Hivdman
& Andersen, 2014; Nielsen, 2014; Goh, Elliot & Richards, 2015 e Breul, 2007.
A agência tributária de Singapura (IRAS), a partir da orientação da OCDE – a fim de
incentivar o desenvolvimento de uma administração eletrônica e a utilização de portal digital
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de serviços –, implementou um canal de serviços eletrônicos, com o objetivo de ampliar a
conformidade fiscal, processando todos os requerimentos dos contribuintes e apresentando
respostas automatizadas e instantâneas, alinhadas com o entendimento do órgão (OCDE,
2019b, p. 74). O IRAS também incorporou medidas com base em insights comportamentais
para a cobrança de impostos de devedores contumazes, oferecendo isenções automáticas em
caso de pagamento imediato do tributo vencido. Os resultados mostraram um aumento entre
2% e 4% do pagamento de devedores que receberam notificação com base em insights
comportamentais, em comparação com o grupo de controle (OCDE, 2019b, p. 94).
Além disso, seguindo a diretriz da OCDE de aperfeiçoamento da conformidade, o IRAS
também iniciou o encaminhamento de mensagens e lembretes via SMS, alertando os
contribuintes sobre o vencimento de determinado imposto. De acordo com estudo randomizado
conduzido, verificou-se um aumento de 13% do pagamento tempestivo daqueles contribuintes
que receberam as mensagens via SMS, comparativamente aos que não receberam mensagens
(OCDE, 2019b, p. 94).
Em relação a Singapura, os novos procedimentos introduzidos pela agência de cobrança
fiscal (IRAS) sugerem a demonstração da ocorrência de impacto no desempenho do órgão, a
partir da criação de medidas de incentivos indiretos e de estímulo à conformidade, corroborando
o entendimento de Hivdman & Andersen, 2014; Nielsen, 2014; Kim, 2005; Martinez, 2014;
Dias, 2019 e Viol, 2015.
No caso brasileiro, em alinhamento aos fatores indicados pela OCDE relativamente a
administração eletrônica, abordagem proativa, compartilhamento de informações e tratamento
segmentado de devedores, a PGFN estabeleceu, a partir de 2015, um novo modelo de cobranças,
baseado na racionalização de recursos e implantação de ferramentas digitais, para pesquisa e
análise de dados, bem como em relação aos serviços ofertados eletronicamente aos
contribuintes, por meio do portal digital de serviços Regularize. A partir de medidas
implementadas pelo novo modelo de cobrança da dívida tributária verificou-se um incremento
de 75,4% na recuperação de créditos públicos, de acordo com dados da PGFN (BRASIL, 2018,
p. 9).
Entretanto, conforme se demonstra na seção 5.2 a seguir, a dívida formada anualmente
ainda representa um percentual elevado, comparativamente ao montante da arrecadação anual
(13,3% em 2018 – Quadro 10). Esse resultado sugere uma ineficiência em relação a um dos
principais fatores destacados pela OCDE como relevantes para o bom desempenho de órgãos
de administração tributária, qual seja, o aperfeiçoamento e o estímulo de medidas de
conformidade fiscal voluntária, a fim de evitar a formação de novas dívidas.
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Além disso, de acordo com os dados apurados, a complexidade do sistema tributário
brasileiro e o aspecto conservador e garantista da legislação são fatores que sugerem influenciar
negativamente no desempenho da atividade de recuperação de créditos. Demonstrando a
complexidade do sistema tributário brasileiro, verifica-se que, desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988 até 30 de setembro de 2016, foram editadas 363.779 (trezentas e
sessenta e três mil, setecentas e setenta e nove) normas em matéria tributária (AMARAL,
OLENIKE, AMARAL; YASBEK, 2016).
Ainda em relação à complexidade fiscal, de acordo com o relatório Doing Business do
Banco Mundial, o Brasil é o país que exige mais tempo para o pagamento de tributos (BANCO
MUNDIAL, 2020b). De acordo com o estudo, no Brasil são necessárias 1.501 horas por ano
(62,5 dias) para que se consiga pagar os tributos. Nos países membros da OCDE, a média são
158,8 horas (aproximadamente 10% do tempo gasto no Brasil). Nos Estados Unidos, são 175
horas; na Nova Zelândia, 140 horas, e em Singapura, 64 horas. A metodologia do estudo do
Banco Mundial considera o tempo necessário para preparar, declarar e pagar os três principais
tributos de cada país: imposto sobre o rendimento corporativo; imposto sobre vendas e
circulação de bens e serviços, e contribuições sociais sobre o salário e o trabalho (BANCO
MUNDIAL, 2020b).
No que se refere ao aspecto conservador e garantista da legislação, os procedimentos
adotados pela PGFN baseavam-se no ajuizamento de processos judiciais em massa, sem que
houvesse uma análise prévia, tanto do devedor quanto do próprio débito (ANEXO D). Somente
a partir de 2015, com a implantação de um novo modelo de cobrança, foram introduzidos e
incrementados meios alternativos de cobrança (BRASIL, 2016).
Em análise comparativa, verifica-se que os países pesquisados efetivaram a implantação
algumas medidas indicadas pela OCDE em momento anterior ao Brasil. Nesse sentido, os
Estados Unidos apresentam como prática já incorporada aos seus procedimentos a atuação
discricionária dos agentes fiscais na formalização de acordos para pagamentos de dívidas de
acordo com a capacidade de pagamento do contribuinte, a denominada offer-in-compromise
(GODOY, 2009, p. 99). Procedimento semelhante ao norte-americano foi adotado pela PGFN
apenas a partir de 2020, com a edição da Lei n.º 13.988/2020 (BRASIL, 2020c) e Portaria PGFN
n.º 14402/2020 (BRASIL, 2020e). Assim, a previsão do procedimento de transação na cobrança
da dívida ativa da União poderá ensejar um ajuste contábil, de forma a adequar os créditos em
recuperação à real capacidade de pagamento dos devedores, a partir da verificação de suas
informações patrimonial e econômico-fiscal.
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Dessa forma, embora se verifique o alinhamento da PGFN com diretrizes indicadas pela
OCDE, especialmente com a implantação do novo modelo de cobrança adotado a partir de
2015, os dados sugerem que a complexidade do sistema tributário, aliado ao aspecto
conservador e garantista da legislação são fatores que podem impactar negativamente no
desempenho, conforme sugerido por Fischer & Neto, 2015; Faria, 2018; Greco, 2005; Hoppe,
Schanz, Sturm & Sloane, 2018; Holzman, 2007; Graetz, 1999; Amaral, Olenike, Amaral &
Yasbek, 2016.

5.2 Análise comparativa dos dados de resultados dos países analisados

Além da análise comparativa dos procedimentos específicos adotados por cada país na
atividade de cobrança do crédito público, é razoável a realização de uma análise comparativa
entre os dados de arrecadação e a recuperação dos débitos fiscais dos países pesquisados. Nesse
sentido, reitera-se o entendimento de que a análise dos fatores que impactam o desempenho de
uma organização implica a necessidade de conhecimento de seus resultados.
Ressalte-se, de início, a dificuldade em equalizar um critério padrão adotado por todos
os países que pudesse mensurar de forma única o desempenho na atividade de recuperação de
créditos públicos.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a dívida tributária anual é apurada por meio de uma
estimativa fiscal (tax gap estimates), com periodicidade trienal, indicando um montante
aproximado da inconformidade dos contribuintes, ou seja, o valor que deixou de ser declarado
e pago em determinado ano (IRS, 2019). Ocorre que as últimas estimativas de dívidas fiscais
anuais apuradas pelo IRS referem-se aos exercícios fiscais de 2008-2010 e 2011-2013 (IRS,
2019). Por outro lado, os demais países analisados não apresentam dados em relação ao mesmo
período (2008-2013). Assim, por se tratar de estimativas realizadas há um lapso temporal
considerável e por não haver dados comparativos dos outros países para o mesmo período
(2008-2013), optou-se por não considerar esses dados da dívida norte-americana na análise
realizada neste estudo.
Nova Zelândia e Singapura, por sua vez, apresentam certa similaridade na apuração e
demonstração dos dados relativos a dívidas tributárias e montantes de créditos recuperados.
Nesses países, a dívida é apurada anualmente, não havendo indicação de um estoque total da
dívida acumulada (IRD, 2019; IRAS, 2019). Entretanto, deve-se considerar que parte da dívida
formada em determinado ano pode permanecer em cobrança nos anos posteriores.

98

Corroborando essa questão, de acordo com os dados apurados, verificou-se que em alguns
períodos o crédito recuperado anualmente é superior à dívida constituída no ano, sugerindo que
o montante recuperado alcança também dívidas de períodos anteriores, conforme se deduz dos
Quadros 8, 9 e 10.
Em relação à realidade brasileira, os dados foram extraídos das bases da PGFN e da
RFB, revelando os resultados da atividade de recuperação de créditos fiscais entre os anos 2016
e 2018.
Dessa forma, apresentam-se a seguir os quadros com informações comparativas dos
países em relação aos anos 2016, 2017 e 2018, notadamente os dados de arrecadação, dívida
formada no ano e crédito recuperado no ano.
Quadro 8 – Dados comparativos dos países pesquisados
2016

Estados Unidos

Nova Zelândia

Singapura

Brasil

US$ 3,3
(trilhões)

NZ$ 63,4 (bi)
(US$ 43,8 bi*)

S$ 44,8 (bi)
(US$ 30,9 bi*)

(US$368,6bi*)

US$ 10,2 mil

US$ 9,5 mil

US$ 5,5 mil

US$ 1,7 mil

-

NZ$ 4,6 (bilhões)
(US$ 3,1 bi*)

S$ 239 (mi)
(US$165,1 mi*)

R$ 210,1 (bi)
(US$64,5bi*)

US$ 52,3
(bilhões)

NZ$ 3,6 (bilhões)
(US$ 2,4 bi*)

R$ 14,5 (bi)
S$ 411 (mi)
(US$283,9 mi*) (US$4,45bi*)

Estoque acumulado da
dívida em 2016

-

-

-

Percentual dívida do
ano/arrecadação

-

7,2%

0,53%

17,5%

1,5%

5,6%

0,9%

1,2%

Percentual crédito
recuperado/dívida do ano

-

78,2%

171,9%

6,9%

Percentual crédito
recuperado/estoque
acumulado da dívida

-

-

-

0,8%

Arrecadação

Arrecadação por
habitante
Dívida tributária 2016

Crédito recuperado 2016

Percentual crédito
recuperado/arrecadação

R$ 1,2 (tri)

R$ 1,8 (tri)
(US$552,9bi*)

Fonte: Relatórios fiscais dos países analisados (IRS, 2020f; 2020g; IRD, 2018, p. 12, p. 52-53; 2017a, p. 42,
2017b, IRAS, 2016, p. 13, p. 30; 2019, p. 11; BRASIL, 2017b, p. 10-11; 2017c, p.21; 2020g). Elaboração autor.
* Cotação do dólar americano em 31/12/2016 – Disponível em: www.xe.com/pt/currencytables
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Quadro 9 – Dados comparativos dos países pesquisados
2017

Arrecadação

Arrecadação por
habitante
Dívida tributária 2017

Crédito recuperado 2017

Estados Unidos

Nova Zelândia

US$ 3,4
(trilhões)

NZ$
69,2(bilhões)
(US$ 49 bi*)

US$ 10,4 mil

US$ 10, 4 mil

Singapura

Brasil

S$ 47(bilhões) R$1,3(trilhão)
(US$ 35,1 bi*) (US$392,3bi*)
US$ 6,1 mil

US$ 1,8 mil

-

NZ$ 2,9 (bilhões)
S$ 267 (mi)
(US$ 2 bi*) (US$199,6mi*)

R$ 138,5 (bi)
(US$41,7bi*)

US$ 54,3
(bilhões)

NZ$ 7,3 (bilhões)
S$ 332 (mi)
(US$ 5,1 bi*) (US$248,2mi*)

R$ 26,1 (bi)
(US$7,8 bi*)
R$ 2 (tri)

Estoque acumulado da
dívida em 2017

-

-

-

Percentual dívida do
ano/arrecadação

-

4,1%

0,56%

10,6%

1,5%

10,5%

0,7%

2%

Percentual crédito
recuperado/dívida do ano

-

251,7%%

124,3%

18,8%

Percentual crédito
recuperado/estoque
acumulado da dívida

-

-

-

1,3%

Percentual da dívida
surgida nos últimos 5
anos que foi pago,
parcelado ou garantido

-

-

-

19,9%

Percentual crédito
recuperado/arrecadação

(US$603,6bi*)

Fonte: Relatórios fiscais (IRS, 2020f; 2020g; IRD, 2018, p. 12, p. 52-53; 2017a, p. 42, 2017b; IRAS, 2017, p. 15,
p. 29; 2019, p. 11; BRASIL, 2017c, p. 21; 2018, p. 12-15; 2020g). Elaboração do autor.
* Cotação do dólar americano em 31/12/2017 – Disponível em: www.xe.com/pt/currencytables
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Quadro 10 – Dados comparativos dos países pesquisados
2018

Arrecadação

Arrecadação por
habitante

Dívida tributária 2018

Crédito recuperado 2018

Estados
Unidos

Nova Zelândia

US$ 3,5
(trilhões)

NZ$ 72,1 (bi)
(US$ 48,3 bi*)

US$ 10,7 mil

US$ 10,2 mil

-

NZ$ 3,1 (bilhões)
(US$ 2 bi*)

Singapura

Brasil

S$ 50,2 (bi)
R$ 1,4 (tri)
(US$ 36,8 bi*) (US$360,6bi*)
US$ 6,4 mil

US$ 1,7 mil

S$ 278 (mi)
R$ 187,2 (bi)
(US$ 204 mi*) (US$ 48,2 bi*)

S$384(mi)
US$ 55,5 NZ$ 4,9 (bilhões)
(bilhões)
(US$ 3,2 bi*) (US$281,8mi*)

R$ 23,9 (bi)
(US$ 6,1 bi*)

Estoque acumulado da
dívida em 2018

-

-

-

R$ 2,2 (tri)
(US$566,7bi*)

Percentual dívida do
ano/arrecadação

-

4,2%

0,55%

13,3%

1,5%

6,7%

0,7%

1,7%

Percentual crédito
recuperado/dívida do ano

-

158%

138,1%

12,7%

Percentual crédito
recuperado/estoque
acumulado da dívida

-

-

-

1%

Percentual da dívida
surgida nos últimos 5
anos que foi pago,
parcelado ou garantido

-

-

-

22,1%

Percentual crédito
recuperado/arrecadação

Fonte: Relatórios fiscais (IRS, 2020f; 2020g; IRD, 2018, p. 12, p. 52-53; 2017a, p. 42, 2017b; IRAS, 2018, p. 12,
p. 20; 2019, p. 11; BRASIL, 2018d, p. 40; 2019, p. 7-9; 2020g). Elaboração do autor.
* Cotação do dólar americano em 31/12/2018 – Disponível em: www.xe.com/pt/currencytables

A análise comparativa dos dados de desempenho dos países pesquisados teve como
referência as informações relativas aos anos 2016, 2017 e 2018 (Quadros 8, 9 e 10), porque foi
possível obter o maior número de dados dos países envolvidos em relação a esse período.
Inicialmente, mostra-se razoável uma análise da relação entre a dívida fiscal constituída
em cada ano e o valor da arrecadação anual.
Nesse sentido, verifica-se que Singapura apresenta um percentual significativamente
reduzido de dívida, em comparação ao valor da arrecadação (0,53%, 0,56% e 0,55%). Esse
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resultado sugere um alto grau de adimplemento das obrigações tributárias pelos contribuintes,
o que representa um dos principais objetivos de uma administração tributária (OCDE, 2014;
OCDE, 2019b; OCDE, 2019c). Entre as principais características do modelo de administração
tributária de Singapura, destaca-se o estímulo à conformidade voluntária e a existência de
programas de educação fiscal (Quadro 7). Assim, o conjunto de práticas adotadas pelo IRAS
aponta para o alcance de êxito no objetivo de reduzir a formação de novas dívidas.
Na Nova Zelândia, a relação entre a dívida formada no ano e a arrecadação alcançou os
percentuais de 7,2%, 4,1% e 4,2%. Embora distante dos resultados alcançados por Singapura,
os percentuais da Nova Zelândia são relativamente baixos, o que sugere a assertividade das
medidas adotadas pela agência local, no que se refere à simplificação de procedimentos e
abordagem proativa dos contribuintes no intuito de prevenir a formação de novos débitos,
conforme já apontado (Quadro 7), seguindo as recomendações da OCDE (OCDE, 2019b;
OCDE, 2019c).
Já em relação ao Brasil, os dados sugerem uma inadimplência fiscal elevada,
comparativamente ao montante arrecadado. Nesse sentido, nos anos 2016-2018, a relação entre
a dívida constituída no ano e o valor da arrecadação aponta para os percentuais de 17,5%, 10,6%
e 13,3%, respectivamente. Ou seja, relativamente ao valor arrecadado, a inadimplência fiscal
no Brasil é mais que o dobro da verificada na Nova Zelândia e, aproximadamente, 20 vezes o
percentual da inadimplência de Singapura. Dessa forma, embora se tenha verificado um
incremento do valor anual recuperado, especialmente a partir da adoção de um novo modelo de
cobrança de débitos alinhado a práticas recomendadas pela OCDE (BRASIL, 2016; BRASIL,
2018) e com fundamento em medidas de racionalidade e efetividade da cobrança (classificação
dos débitos por rating de cobrança; portal digital de serviços; ajuizamento seletivo; meios
alternativos de cobrança – Quadro 7), verifica-se que o nível de inadimplência fiscal ainda
permanece elevado em relação à arrecadação anual.
Quanto aos Estados Unidos, conforme mencionado anteriormente, o IRS não
disponibiliza dos dados relativos à estimativa de débito fiscal (Tax gap estimates) para os anos
em análise (IRS, 2019).
O presente estudo realizou ainda uma análise comparativa do percentual de crédito
público recuperado por cada país em relação a outros três indicadores: (a) a arrecadação; (b) a
dívida fiscal do ano; e (c) o estoque total da dívida acumulada.
No que se refere ao primeiro fator de comparação (arrecadação), verifica-se que os
Estados Unidos apresentaram um resultado surpreendentemente constante na relação entre o
crédito recuperado e o valor da arrecadação total (1,5%). A mesma constância se verificou
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quantos aos dados de Singapura (variando entre 07% e 0,9%) e do Brasil (1,2%, 2% e 1,7%).
A variação mais acentuada ocorreu em relação à Nova Zelândia (5,6%, 10,5% e 6,7%).
Quanto ao segundo fator de comparação (dívida fiscal formada no ano), os dados de
Singapura indicam, mais uma vez, uma estabilidade no período analisado. Nesse sentido,
relativamente ao percentual entre o montante do crédito recuperado e o valor da dívida fiscal
verificou-se uma variação entre 124,3% e 171,9%. Os dados da Nova Zelândia, por sua vez,
apontaram uma tendência de elevação no percentual, havendo uma discrepância do percentual
no ano 2017 (251,7%), o que pode ser explicado pela forte atuação da administração tributária
na resolução de dívidas novas, as quais apresentam mais possibilidade de pagamento, bem
como a atuação da equipe de cobrança na negociação diretamente com o devedor via contato
telefônico (IRD, 2017a, p. 42). Esses procedimentos estão associados a diretrizes recomendadas
pela OCDE, notadamente a adoção de abordagem fiscal proativa e a intervenção precoce do
poder público (Quadro 7).
No caso brasileiro, seguindo o ocorrido com a Nova Zelândia, verificou-se uma
tendência de aumento na relação entre o valor recuperado e a dívida apurada no ano. Esse
resultado sugere uma melhora a partir da utilização de novas estratégias de cobrança, baseadas
na utilização de ferramentas digitais para pesquisa patrimonial em massa dos devedores,
classificação de créditos por rating de recuperabilidade, e uso de meios alternativos de
cobrança, medidas previstas pelo novo modelo de cobrança de dívidas, adotado pela PGFN a
partir do ano 2015 (BRASIL, 2018, p. 9). Esses procedimentos estão alinhados com as
recomendações apontadas pela OCDE (Quadro 7).
Nesse ponto, embora os dados da PGFN indiquem uma tendência de melhora nos
resultados, em uma análise comparativa com os demais países analisados, sobretudo Nova
Zelândia e Singapura, verifica-se uma aparente ineficiência na atividade de recuperação de
créditos públicos. Os montantes recuperados anualmente por Nova Zelândia e Singapura são
superiores às novas dívidas formadas nos respectivos períodos, sugerindo que o estoque
acumulado da dívida vem apresentando um decréscimo, o que não se verifica no caso brasileiro,
em que o estoque acumulado da dívida fiscal vem crescendo anualmente (BRASIL, 2017b;
BRASIL, 2018, BRASIL, 2019).
Em relação aos Estados Unidos, a base de dados do IRS não disponibiliza o valor da
dívida fiscal apurada nos anos 2016-2018. No caso norte-americano, a dívida fiscal anual é
informada por estimativa, e os únicos dados disponibilizados pela agência de governo referemse aos anos 2008-2013, em que a relação entre o crédito recuperado e a dívida anual variou
entre (10,1% e 11,7%), conforme apontado na Tabela 3. De acordo com Viol (2015, p. 63), a
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dívida fiscal estimada nos Estados Unidos é calculada mediante um sofisticado exercício
baseado em auditorias aleatórias, não havendo, entretanto, uma elaboração periódica.
O terceiro fator de comparação (estoque acumulado da dívida) remete, na verdade, à
principal indagação do presente estudo, a qual se retoma neste momento, para fins de
elucidação: por que a PGFN recupera anualmente apenas cerca de 1% (um por cento) do
estoque total acumulado da dívida ativa?
No período analisado (2016 a 2018), a relação entre o valor do crédito recuperado
anualmente pela PGFN e o estoque acumulado da dívida é indicada, respectivamente, nos
seguintes percentuais: 0,8%, 1,3% e 1%.
É preciso registrar que, entre os países analisados, apenas o Brasil adota a sistemática
de apurar e divulgar o valor do estoque acumulado da dívida tributária, consolidando os débitos
fiscais não quitados em anos anteriores, e esse montante representa o montante total da dívida
(BRASIL, 2018, p. 8 e 15). Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura, por sua vez,
apresentam nos relatórios fiscais e de gestão de suas respectivas agências de cobrança apenas
os valores referentes a: (a) arrecadação do ano; (b) dívida fiscal do ano (estimada, no caso norteamericano); e (c) crédito recuperado no ano.
Dessa forma, no que se refere à relação entre o valor do crédito público recuperado
anualmente e o estoque acumulado da dívida, os países analisados não disponibilizam dados
que possibilitariam a comparação específica desse fator.
A análise dessa relação é objeto de crítica por parte de algumas agências de
administração tributária e da própria OCDE, sob o argumento de que não representaria um fator
satisfatório para explicar nem para mensurar a eficiência e o desempenho de um órgão de
cobrança de crédito público. Nesse sentido, estudos anteriores da agência fiscal neozelandesa
(IRD) bem como da OCDE demonstram que, quanto mais antigos os débitos, menores as
chances de ser solucionados (IRD, 2017a, p. 41; IRD, 2019, p. 93; OCDE, 2019b, p. 20).
Os estudos conduzidos por Dohrmann & Pinshaw (2009, p. 24) apontam na mesma
direção, ou seja, à medida que a dívida envelhece, a probabilidade de sua recuperação diminui.
Assim, a manutenção de um estoque acumulado da dívida com débitos muito antigos, sem que
se proceda a uma revisão periódica das reais chances de sua recuperabilidade, acabaria por
distorcer a base de créditos realmente recuperáveis.
Corroborando a necessidade de se adequar periodicamente a base dos créditos em
cobrança, as normas de contabilidade pública estabelecem a necessidade de haver uma
adequada mensuração dos ativos e das receitas tributárias, reconhecendo a possibilidade de
registro de perdas e/ou ajuste de recebíveis (BRASIL, 2016a).
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Ocorre que, no caso brasileiro, muitos créditos em cobrança permanecem por vários
anos no estoque acumulado da dívida, sem que haja uma adequada depuração de sua real
condição de recuperabilidade, o que deveria ensejar o reconhecimento para ajuste de perdas,
bem como o cancelamento de créditos considerados irrecuperáveis, seguindo a recomendação
da OCDE (OCDE, 2019b, p. 23). Essa sistemática acaba por inflacionar o valor do ativo
contingente, representando um estoque irreal da dívida ativa.
Com o objetivo de mitigar esse problema do estoque acumulado da dívida, o órgão
responsável pela recuperação de créditos públicos do Brasil (PGFN) vem efetuando, desde
2017, uma nova apuração para mensurar o desempenho na atividade de cobrança de créditos.
Nesse sentido, foi criado o índice de êxito da cobrança que afere o percentual de créditos
inscritos em dívida ativa nos últimos 5 anos, cuja recuperação foi exitosa (BRASIL, 2019, p.
9). O índice é calculado pela seguinte fórmula: (valor garantido + valor parcelado + valor pago
/ estoque ativo inscrito em dívida nos últimos 5 anos).
Em relação a esse índice, a PGFN atingiu os seguintes resultados:
Tabela16 – Índice de êxito da PGFN
Índice de êxito na cobrança

PGFN

2017

19,9%

2018

22,1%

2019

21,8%

Fonte: Relatório Ministério da Economia (BRASIL, 2020f, p. 49).

O novo indicador utilizado pela PGFN (índice de êxito da cobrança) sugere uma fórmula
de cálculo mais apropriada para se aferir o real desempenho da atividade cobrança, tendo em
vista a consideração de um lapso temporal razoável (5 anos), permitindo ainda a exclusão de
créditos possivelmente irrecuperáveis ou passíveis de ajuste de perdas, conforme as normas de
contabilidade pública (constantes do estoque da dívida há mais de 5 anos), bem como a inclusão
de valores decorrentes diretamente das medidas de cobrança implementadas (garantias,
parcelamentos e pagamentos). Essa nova sistemática de cálculo se mostra mais alinhada às
recomendações da OCDE (OCDE, 2019b, p. 23).
Ponderando as fragilidades e as consistências dos dados analisados, verifica-se que a
utilização de um fator isolado não se mostra suficiente a ensejar uma adequada avaliação do
desempenho na atividade de recuperação de créditos públicos. Nesse sentido, é razoável a
conjugação dos diversos fatores revelados acima, aliados à análise dos procedimentos e às
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medidas implementados pelo órgão de cobrança, para que se possa avaliar o seu desempenho
de forma consistente.
Analisar unicamente a relação entre o crédito recuperado e a arrecadação anual, por
exemplo, pode implicar conclusões imprecisas quanto à percepção do nível de desempenho da
cobrança. Desse modo, pode haver casos em que a atividade de recuperação de créditos seja
bastante eficiente, entretanto há uma arrecadação extremamente vigorosa. Nesses casos, a
análise isolada da relação entre os dois fatores pode não revelar informações sobre o real
desempenho da atividade de recuperação.
Veja-se, nesse aspecto, que a relação entre o valor recuperado e a arrecadação, no caso
brasileiro (PGFN), nos três anos analisados, está bem próxima dos percentuais alcançados pelos
Estados Unidos (1,5%), sendo, inclusive, superior ao percentual alcançado por Singapura (0,7%
e 0,9%). Entretanto, não se pode concluir, com base apenas nesse fator, que a atividade de
cobrança brasileira tenha atingido um desempenho próximo ou superior aos referidos países.
Da mesma forma, analisar de maneira isolada a relação entre o crédito recuperado e a
dívida formada no ano não enseja uma conclusão irrefutável sobre o desempenho da atividade
de cobrança. Uma parte considerável do crédito recuperado em determinado ano pode se referir
a dívidas constituídas em anos anteriores, as quais vinham sendo objeto de negociações e
procedimentos de cobrança, que naturalmente podem levar mais de um exercício financeiro
para ser concluídos.
Além disso, em países como Singapura, em que há um forte estímulo à conformidade
voluntária no pagamento de tributos, os dados obtidos demonstraram a formação de uma dívida
anual relativamente pequena, o que impacta positivamente na análise da relação com o crédito
recuperado no ano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste trabalho foi estudar os fatores que afetam o desempenho da
PGFN na atividade de recuperação de créditos públicos e encontrar elementos que pudessem
responder à seguinte indagação: por que a PGFN recupera anualmente apenas cerca de 1% do
estoque acumulado da dívida ativa?
O estudo se desenvolveu a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando o método de
estudo de casos múltiplos, com a realização de uma análise comparativa dos procedimentos
adotados por outros países, bem como uma análise de dados dos resultados alcançados por esses
países.
A pesquisa teve como referência os fatores indicados pela OCDE em diversos estudos
sobre a administração tributária dos países: seu gerenciamento, melhores práticas adotadas e
ferramentas tecnológicas desenvolvidas.
A partir desse levantamento, foi realizada uma análise dos principais fatores presentes
na atividade de recuperação de créditos de cada país pesquisado, vinculando esses atributos aos
fatores apontados pela OCDE. Em seguida, foi efetuada uma análise comparativa dos dados
quantitativos de arrecadação e recuperação de créditos, estabelecendo-se algumas relações entre
esses dados entre os anos 2016 e 2018.
A pesquisa revelou que a indagação inicial do estudo deveria ser ampliada e respondida
a partir de uma análise conjunta e integrada de vários critérios utilizados para avaliar o
desempenho de órgãos de arrecadação e recuperação de créditos.
O estudo sugere que a capacidade e a autonomia gerenciais são fatores que impactam
positivamente no desempenho da atividade de recuperação de créditos (HVIDMAN;
ANDERSEN, 2014; NIELSEN, 2014; HALDENWANG; SCHILLER; GARCIA, 2014). A
pesquisa sugere também que a simplificação de procedimentos e o estímulo à conformidade
acarretam reflexos positivos no desempenho da cobrança de créditos públicos (HOLTZMAN,
2007; GRAETZ, 1999; MARTINEZ, 2014; VIOL, 2015).
Além disso, a pesquisa revelou que os procedimentos adotados pela PGFN a partir da
implementação do novo modelo de cobrança estão alinhados com as práticas internacionais
recomendadas pela OCDE e seguidas, em alguma medida, pelos países pesquisados. A partir
da adoção das medidas previstas no novo modelo de cobrança, verificou-se um aumento da
recuperação de créditos em torno de 75% em relação a anos anteriores, incremento que vem se
mantendo estável desde 2017.
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Não obstante a evolução do desempenho da atividade de recuperação de crédito exercida
pela PGFN, a análise dos dados demonstrou que um fator considerado pela OCDE como
essencial ao bom desempenho da administração tributária ainda precisa ser melhor trabalhado
no Brasil. Refere-se aqui à utilização de recursos para evitar a formação de novas dívidas
(OCDE, 2014, p. 35; OCDE, 2019b, p. 15). Nesse sentido, países como Singapura e Nova
Zelândia, por exemplo, investiram fortemente em medidas de estímulo à conformidade
voluntária e em atuação precoce do órgão fiscal, e os resultados sugerem que esses
procedimentos ensejaram a diminuição de novas dívidas formadas (OCDE, 2014, p. 37; IRAS,
2019, p. 7).
O estudo apresenta limitações. A primeira delas refere-se à exiguidade de tempo
disponível para que se pudesse pesquisar outros países, no intuito de conferir mais robustez à
análise comparativa proposta. Além disso, como segunda limitação, há que registrar não ter
sido possível estabelecer um período comparativo mais abrangente (dados analisados de 2016
a 2018), tendo em vista a indisponibilidade de dados dos países envolvidos.
A terceira limitação refere-se à existência de documentos que não foram utilizados na
pesquisa em razão de serem classificados como sigilosos pelo órgão público, conforme expressa
previsão legal (art. 116, VIII, da Lei n.º 8.112/90 e art. 34, VII, da Lei n.º 8.906/94). Essa
limitação prejudicou a explicação detalhada de algumas medidas inovadoras implantadas pela
PGFN, notadamente a metodologia utilizada para a classificação dos créditos em cobrança de
acordo com a possibilidade de sua recuperação.
Em relação a estudos futuros, sugere-se que a linha de abordagem da presente pesquisa
seja desenvolvida de forma a estabelecer uma análise comparativa do desempenho e dos
resultados obtidos pela PGFN em relação aos órgãos de recuperação de créditos dos demais
entes federados do próprio País. Assim, estudos futuros poderiam ser realizados tendo como
referência comparativa os dados dos 27 estados, bem como de alguns municípios de maior
expressão, com o objetivo de estabelecer uma base comparativa entre os órgãos de arrecadação
e recuperação de crédito público desses entes federados.
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ANEXOS

ANEXO A – Países participantes do FTA (Forum on Tax Administration):

Fonte: (OCDE, 2020). Disponível em: http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/about

123

ANEXO B – Organograma PGFN

Fonte: Decreto n.º 10.072, de 18 de outubro de 2019. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/ptbr/composicao/estrutura-organizacional
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ANEXO C – Mapa estratégico PGFN - Ciclo 2017/2020

Fonte: Portaria PGFN 734/2018. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/acesso-ainformacao/institucional/planejamento-estrategico
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ANEXO D – Fluxo de cobrança de créditos da PGFN

Fonte: Dívida Ativa da União (BRASIL, 2020d).

