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A Execução Fiscal Administrativa no Direito Comparado é estudo de algumas fórmulas de 
cobrança de créditos fi scais que há no mundo. O esgotamento do modelo de execução fi scal adotado 
pelo Brasil, que é de 1980, sugere que conheçamos outras experiências. Discute-se hoje a propósito 
da constitucionalidade, da legalidade, da conveniência e da oportunidade de contarmos com uma 
lei de execução fi scal que tenha feição mais administrativa e menos judicial. A experiência do 
direito comparado revela que esse modelo é possível, factível, e que em muitos países alcança 
resultados expressivos. O livro é de interesse de todos quantos militam na área tributária. Atende 
a uma demanda de literatura especializada, exigida por cursos de pós-graduação. Interessa a todos 
quantos têm imaginação institucional, e que acreditam que é hora de discutirmos e de mudarmos o 
modelo de execução fi scal que há, e que se esgotou pela própria seiva.

Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy fez seus estudos de pós-doutoramento na Universidade de 
Boston (2002-2003), na qualidade de Hubert Humphrey Fellow. Doutorou-se em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2002), onde também obteve seu título de mestre (2000). É Procurador 
da Fazenda Nacional em Brasília, onde presentemente é Coordenador-Geral de Assuntos Tributários. 
Leciona no programa de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Atualmente pesquisa 
fórmulas consensuais de composição de conflitos tributários, a exemplo de modelos de transação fiscal. 
É colaborador da Revista Fórum de Direito Tributário, tendo publicado artigos sobre o modelo europeu do 
Imposto de Valor Agregado (IVA), sobre a história de nossa tributação no período joanino, e sobre assuntos 
pontuais de tratados internacionais fiscais.
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