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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, a crise fiscal do Estado brasileiro tem sido um tema bastante 
recorrente. Desde a década de oitenta, o Brasil vem passando por uma série de 
ajustes de modo a equilibrar as suas finanças. Para isto aumentou a sua receita e 
diminuiu o seu gasto. O debate do problema fiscal brasileiro é sempre pelo lado 
das despesas, não se analisando se as receitas devidas ao Estado brasileiro estão 
sendo arrecadadas, como é o caso da Dívida Ativa da União, que vem crescendo 
constantemente. 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a recuperação dos 
créditos inscritos na Dívida Ativa da União. Foram investigados os motivos pelos 
quais a recuperação destes créditos é tão baixa. Para tanto, foi realizado um 
estudo da Dívida Ativa da União e do processo de cobrança destes créditos, 
identificando os atores envolvidos neste processo e os fatores que influenciam a 
recuperação destes créditos. Foi analisado o modo de influência destes fatores no 
processo. Esta pesquisa tem uma parte qualitativa muito forte, pois as entrevistas 
com os atores do processo foram fundamentais para as conclusões.  

Os resultados da pesquisa demonstram que a cobrança dos créditos inscritos na 
Dívida Ativa da União é uma tarefa difícil, com um amplo espectro de fatores que 
dificultam e emperram o processo de recuperação dos créditos, fatores estes que 
se referem tanto a questões de ordem técnica, como a questões de ordem política. 

 

 

 

Palavras-Chave: Tributos; Créditos Públicos; Dívida Ativa; Estado e Sociedade. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The fiscal crisis of the Brazilian State, in the last years, has been a quite appealing 
theme. Since the eighty’s Brazil has been through a series of adjustments of their 
finance balance. To reach this purpose, the focus has been over the years to raise the 
income and reduce the expenses. The debate over this matter has always focused the 
expenses, putting aside the analysis of the due incomes to the Brazilian State and if 
this income has been properly collected, as it is the case of the Active Public Debt, 
which is constantly growing.   

This work shows the results of a research that has been carried on the recovery of the 
credits enrolled in the Active Public Debt. It was investigated the reasons why the 
recovery of these credits is so low. With this objective, a study of the Active Public 
Debt and the processes of collection of its credits were done, having in mind the 
identification of those involved on this process and the factors that might have 
influenced the recovery of these credits. This research has a very strong qualitative 
support, since interviews with the people involved on the process were fundamental 
to reach the conclusions.    

The result of the research shows that the collection of the credits enrolled in the 
Active Public Debt is a difficult task to be achieved. It has a wide spectrum of factors 
that contribute to make difficult the process of recovery of the credits. These factors 
are related both to subjects of technical and political order.   

 

        Key Words: Taxes; Public Credits; Active Public Debt; State and Society. 
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1 A PROBLEMÁTICA DO CRESCIMENTO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO    

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos últimos anos, a crise fiscal do Estado brasileiro tem sido um tema bastante 

recorrente. Os jornais sempre noticiam que a raiz dos problemas econômicos do Brasil é a 

crise fiscal do Estado, vários têm sido os artigos, ensaios, seminários, retratando o assunto, 

onde se demonstra ser o Estado brasileiro deficitário, em que se dizem as despesas serem 

superiores às receitas.  

Esta preocupação com o déficit orçamentário decorre da mudança da agenda de 

governo do caráter desenvolvimentista que prevaleceu até os anos 70, para agenda de 

equilíbrio fiscal que ascendeu a partir dos anos 80, sendo que, no Brasil, esta tendência foi 

predominante nos anos 90. Atingindo o seu ápice com a promulgação da Lei Complementar 

n.o 101, de 04 de maio de 2000 — a chamada lei de Responsabilidade Fiscal — que impõe 

limites aos gastos públicos. 

A ideologia neoliberal, a partir do Consenso de Washington1, se expandiu com 

tanta força no Brasil, que dominou a quase totalidade dos debates nos anos 80 e 90. Os pontos 

de vista divergentes sobre o equilíbrio fiscal e o papel do Estado na economia foram 

simplesmente alijados do debate.  

                                                 
1 Consenso de Washington foi uma reunião em Washington, 1989, de diversos economistas latino-

americanos de perfil liberal, funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo norte-americano, com a finalidade de discutir a 

situação econômica da América Latina. Ao final foi redigida uma agenda contendo dez pontos tidos como 

consensuais dentre eles: disciplina fiscal; liberalização financeira; privatização; globalização do comércio e 

eliminação das restrições ao capital externo. Embora tivessem, em princípio, caráter acadêmico, as 

conclusões do Consenso acabaram tornando-se o receituário imposto por agências internacionais para a 

concessão de créditos aos países. 



 

Apesar de os defensores do mercado quererem menosprezar a importância 

econômica do Estado no desenvolvimento do capitalismo, o Estado é um grande 

impulsionador da economia de um país. 

No Brasil, a presença do Estado no desenvolvimento econômico tem sido 

expressiva ao longo dos anos, pois o progresso do País sempre esteve atrelado ao Estado ou 

como promotor direto ou incentivador das atividades produtivas, através de políticas públicas 

de incentivo aos empresários brasileiros. 

Entretanto, percebe-se que, apesar de a teoria neoliberal apresentar as causas da 

“crise” por que passa o Brasil, o receituário que esta ideologia indica para superar esta “crise” 

mostra-se de pouca objetividade para solucionar o problema, visto que estamos há mais de 

duas décadas seguindo este receituário e a situação do País não melhora. O Brasil apresenta 

taxas de crescimento pequenas e sua dívida pública cresce constantemente, atingindo valores 

altíssimos. 

O paradigma dos economistas neoliberais se resume basicamente em que o Estado 

é ineficiente na alocação dos seus recursos. Então como saída para evitar ou diminuir a 

sangria dos contribuintes, posto que a receita do Estado decorre dos tributos aplicados à 

sociedade, deve-se reduzir o tamanho do Estado, para assim diminuir as suas despesas e 

aumentar a eficiência do sistema econômico.  

O debate é bastante direcionado, não se analisam as questões de débito e crédito 

entre o Estado e a Sociedade. O discurso é somente pelo lado das despesas, não adentrando 

nas questões dos créditos a que o Estado faz jus, como as terras devolutas, as terras de 

marinha, as participações em empreendimentos, cujos lucros nem sempre rendem dividendos 

ao Estado e os tributos que as pessoas físicas e jurídicas deixam de recolher aos cofres da 

Fazenda Pública. 



 

O receituário econômico que o Brasil utiliza atualmente exige não só que as 

contas públicas estejam equilibradas (despesas iguais às receitas), mas que o Estado seja 

superavitário, ou seja, suas receitas têm que ser superiores às suas despesas. A carga fiscal a 

que tem sido submetida a sociedade brasileira nos últimos anos é algo impressionante. 

Um fato importante que se tem verificado nas contas da União é que, apesar da 

tão propalada “crise fiscal” por que dizem passar o Estado brasileiro, da grande necessidade 

de recursos — receita pública — para o governo equilibrar as suas contas, existe um item do 

ativo no Balanço Patrimonial da União, a Dívida Ativa, que tem aumentado de forma bastante 

expressiva. A Dívida Ativa da União passou de um percentual 0,1% do PIB em 1986 para 

13,00 % em 1998. 

A Dívida Ativa são os créditos da Fazenda Pública tem a receber dos devedores 

inadimplentes. Em julho de 2003, a Dívida Ativa da União atingiu R$ 192 bilhões, sem contar 

com os dados da Previdência Social. A Dívida Passiva Pública Federal — incluindo a dívida 

interna e a dívida externa — em julho de 2003 era de R$ 877,156 bilhões, sendo que somente 

o montante da dívida interna era de R$ 572,336 bilhões. O governo federal gastou em 2002 de 

juros referente a esta dívida interna, R$ 55,260 bilhões2 e em 2003, até setembro, o gasto com 

juros e encargos da Dívida Passiva alcançaram R$ 43,309 bilhões3. 

Se os créditos devidos à União fossem tempestivamente arrecadados, os valores 

gastos com juros da Dívida Pública seriam menores e a ânsia arrecadadora poderia ser menor. 

“O Estado brasileiro está numa situação semelhante às empresas que, embora tendo dinheiro a 

receber de terceiros, encontram-se obrigadas a tomar dinheiro emprestado a juros altos para 

honrar os seus compromissos, sendo obrigado a cortar gastos essenciais para não perder a 

credibilidade” (UMA DÍVIDA ..., 2002). 

                                                 
2BRASIL, Orçamento da União (2002).  

 
3 BRASIL, Orçamento da União (2003). 



 

Para explicar o crescimento da Dívida Ativa da União, Santos (2001b, p.122) 

levanta três  hipóteses plausíveis, que poderiam agir isoladamente ou em conjunto: 

1) uma de ordem mais técnica, dando conta que a gestão fiscal era, até um 

determinado momento, tão ineficiente que um pouco de aperfeiçoamento 

foi capaz de alcançar um universo amplo de sonegadores; 

2) outra, de ordem mais política, dando conta que, muito embora o 

organismo técnico (representado pela Secretaria da Receita Federal e a 

Procuradoria da Fazenda Pública Nacional) venha fazendo bem o seu 

trabalho, porém os interesses econômicos e as negociações políticas 

impedem uma execução de acordo com a temporalidade 

administrativa/burocrática necessária; 

3) uma terceira está associada à própria crise econômica, que se aprofunda 

ao longo dos anos 90, com o aumento espetacular de falências e redução 

dos investimentos e do emprego - reduzindo, assim, a capacidade de os 

agentes econômicos honrarem os compromissos financeiros, inclusive 

com o Tesouro Nacional. 

 

Este trabalho se propõe a preencher algumas lacunas existentes na literatura sobre 

a Dívida Ativa da União. O estudo mais aprofundado da Dívida Ativa se faz necessário, a fim 

de compreender os fatores motivadores desta trajetória ascendente, pois, como se justifica 

que, num momento em que o Estado está com um problema de “caixa”, buscando receitas, 

aumentando a carga tributária, estes créditos cujas certeza e liquidez já foram confirmadas 

administrativamente, não estejam recolhidos aos cofres públicos? 

 

1.2 O PROBLEMA  

 

Em sentido geral, um problema é uma questão que mostra uma situação que 

necessita de discussão, investigação, decisão ou solução (KERLINGER, 1980). O problema 

que se quer estudar, ou a pergunta de partida é a diretriz de uma pesquisa.  



 

No começo da pesquisa pretendia-se entender quais os motivos que levaram ao 

crescimento da Dívida Ativa da União no período de 1987 a 2001, já que ela deu um grande 

salto em relação ao PIB. A pergunta de partida – fio condutor da pesquisa – era: 

 - Por que a Dívida Ativa da União cresceu de maneira exorbitante? 

No início da pesquisa, durante a fase de exploração4, foi verificado que, além de 

ser um tema com espectro muito amplo, esta não era a questão primordial no objeto de estudo. 

O problema não é analisar por que a Dívida Ativa cresce, pois nesta questão estão envolvidos 

vários aspectos e fatores, como aperfeiçoamento do trabalho da Administração Pública, com 

uma maior atuação da fiscalização, processos em discussão na esfera administrativa antes da 

inscrição, contribuinte discutindo mais os débitos, a crise econômica que promove a 

insolvência dos contribuintes, entre outros. E isto demandaria um acesso mais direto aos 

dados da Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Fato este 

que não foi possível pela alegação de sigilo fiscal a que os processos estão sujeitos. 

Então, devido à amplitude do tema inicial e da dificuldade de conseguir os dados 

junto a PGFN, optou-se por diminuir o espectro da pesquisa. Com base nos estudos 

exploratórios verificou-se que a arrecadação da Dívida Ativa da União, atualmente, situa-se 

entre 3 e 4% do estoque total da Dívida Ativa. Então, foi reformulada a pergunta para: 

- Por que a arrecadação da Dívida Ativa é baixa em relação ao seu estoque?  

 Esta, sim, é a principal questão a ser discutida nesta pesquisa. Inscreve-se um 

devedor em Dívida Ativa para que, confirmada a legalidade do crédito, se ajuíze esse devedor 

de modo a executar, coercitivamente, o pagamento do débito. E como a recuperação deste 

                                                 
4 “A exploração comporta as operações de leitura, as entrevistas exploratórias e alguns métodos de exploração 

complementares. As operações de leitura visam essencialmente assegurar a qualidade da problematização, ao 

passo que as entrevistas e os métodos complementares ajudam essencialmente o investigador a ter um contato 

com a realidade vivida pelos actores sociais” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992, p. 47). 



 

crédito é baixa, necessita-se determinar quais são as dificuldades na recuperação do crédito 

inscrito e como estas operam. 

Ao Estado é outorgado o poder de império, de imposição perante os cidadãos. E 

mesmo com todo este poder, o Estado não consegue recuperar os créditos que lhe são 

efetivamente devidos, posto que já tivera a sua certeza e liquidez apurada na esfera 

administrativa e muita já tendo transitado em julgado na esfera judicial em favor do Estado. 

 É um verdadeiro contra-senso, o Estado tem a receber, é o ente mais forte na 

relação com os indivíduos, entretanto a recuperação do crédito é muito pequena. O que é que 

ocorre, o que existe neste ambiente que impede o Estado de receber seus créditos? É esta 

situação que pretendemos desvendar neste trabalho. 

A importância de estudar a Dívida Ativa da União decorre do fato de a União ter 

de tomar dinheiro emprestado pagando juros altos, enquanto possui créditos que não são 

recebidos. 

Enquanto se difunde o discurso de “crise fiscal”, que o Estado brasileiro não tem 

dinheiro para honrar os seus compromissos, a Dívida Ativa da União não é arrecadada, sendo 

recuperada anualmente uma pequena parte. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Uma pesquisa científica se justifica pela necessidade de se conhecer melhor uma 

situação-problema, que necessite ser mais bem estudada e compreendida. A pesquisa em 

questão se fundamentou nos pelos seguintes aspectos: 



 

1) atualidade do tema: o problema fiscal brasileiro é constante alvo de discussões, 

que no nosso entender contém um viés ideológico muito forte, não abrangendo 

o assunto na sua totalidade, o debate é sempre pelo lado das despesas do 

Estado brasileiro, entretanto não se discute as questões que este Estado tem a 

receber. Portanto quanto mais trabalhos existirem sobre o assunto, versando 

sobre suas diversas interfaces, maior o conhecimento produzido sobre o tema; 

2) ineditismo da abordagem do tema: embora existam alguns artigos que 

discutam a questão, a Dívida Ativa é um tema pouco estudado 

academicamente, bem como os créditos que o Estado tem a receber; 

3) escassez de literatura científica sobre o tema: a maioria dos artigos trata do 

problema de maneira específica e pontual, não abrangendo o amplo espectro 

que envolve a questão; 

4) fazer parte da linha de pesquisa do programa ao qual o orientador, Prof. Dr. 

Reginaldo Souza Santos, está vinculado. 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

Em uma pesquisa, portanto, a formulação de hipóteses é uma etapa fundamental, 

pois sobre ela repousam todos os processos sucessivos de trabalho e a própria conclusão. Por 

isso, as hipóteses devem, segundo Chizzotti (1995): 

a) claramente enunciadas, distinguindo-se as variáveis e eliminando-se os termos 

ambivalentes; 

b) conceitualmente precisas e operacionalmente factíveis; 



 

c) objetivamente delimitadas; 

d) facilmente verificáveis. 

A seguinte hipótese foi alocada para o problema em questão: A baixa  

recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União, decorre da existência de fatores 

de natureza técnica, bem  como de fatores de  natureza política que interagem entre si  de 

modo a tornar a cobrança ineficiente.  

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Os objetivos são o que se deseja obter ao final da pesquisa, constituindo o 

resultado final do trabalho científico.   

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

Como objetivo geral pretende-se compreender e explicar, a partir de um estudo 

empírico, por que a recuperação do crédito inscrito na Dívida Ativa da União é tão baixa. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1) traçar um perfil da Dívida Ativa da União, para poder visualizar melhor os     

dados sintéticos e  conhecê-la com mais detalhes; 



 

2) identificar os fatores que dificultam a recuperação do crédito inscrito em  

Dívida Ativa, compreendendo o seu modo de atuação. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Uma pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. Para 

esta atividade, o investigador utiliza a observação e a reflexão sobre os problemas que 

enfrenta, e recorre à experiência passada e atual dos homens para a solução destes problemas, 

a fim de munir-se dos instrumentos mais adequados à sua ação e intervir no seu mundo para 

construí-lo de modo adequado à sua vida (CHIZZOTTI, 1995). 

O trabalho científico realizado se caracteriza como uma pesquisa descritiva. “Este 

tipo de pesquisa observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los. [...] Procura descobrir, com precisão possível, a freqüência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características” (CERVO, 

1996, p.49). Possui uma fase quantitativa, que prevê a mensuração de variáveis 

preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, 

mediante análise da freqüência de incidência e correlações estatísticas. E uma fase qualitativa, 

que se fundamenta em dados colididos nas interações interpessoais. 

A pesquisa sobre um problema determinado depende das fontes de informação 

disponíveis sobre este. Chizzotti (1995) comenta que as informações podem provir de 

observações, de reflexões pessoais, de pessoas que adquiriram experiências pelo estudo ou 

pela participação em eventos ou acervos de bibliotecas e / ou qualquer outro registro.  

Na pesquisa em questão, foram utilizados basicamente, conforme Chizzotti 

(1995): 



 

- documentação, uma vez que a pesquisa documental visa responder as 

necessidades objetivas de investigação, sendo parte integrante de qualquer 

pesquisa sistemática e precedendo ou acompanhando os trabalhos de campo; 

- pessoas-fonte (no caso das entrevistas), que, pela sua participação ou estudo, 

adquiriram competência específica sobre um determinado problema. 

 Como o tema em questão é pouco estudado academicamente, inicialmente foi 

feito um levantamento bibliográfico, para verificar a documentação existente sobre o assunto: 

trabalhos, artigos.  

A pesquisa bibliográfica [...] busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais e científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, 

tema ou problema [...] é meio de formação por excelência [...] constitui 

geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa científica (CERVO, 1996, 

p.48). 

 

A construção deste trabalho se iniciou com uma compreensão do que é a Dívida 

Ativa, a sua importância e como ela se compõe para, posteriormente, entender como se 

processa a recuperação de um crédito pelo Estado. Mediante um levantamento bibliográfico 

para o embasamento teórico, iniciou-se a revisão da literatura que versa sobre o tema.  

Posteriormente, a coleta dos dados disponíveis foi realizada através de artigos 

publicados, notícias veiculadas em jornais e revistas, pesquisas em sites da internet e 

entrevistas5 com pessoas que atuam no processo de recuperação do crédito inscrito em Dívida 

Ativa.  

Segundo Haguette (2001, p.86) pode-se definir a entrevista “[...] como um 

processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

                                                 

5 As entrevistas foram realizadas com juízes federais das 19a e 20a Varas Federais de Execução Fiscal,  

procuradores da PGFN de Salvador, Dr. Aldemario Castro atualmente Procurador Adjunto da PGFN em Brasília, 

que já foi Coordenador Geral da Dívida Ativa e também com alguns advogados tributaristas.   

 



 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado [...] através de um 

roteiro”. A entrevista é uma técnica eminentemente qualitativa, pois envolve a subjetividade 

desde a elaboração do roteiro até a resposta do entrevistado e interpretação do entrevistador.  

A entrevista foi a principal técnica utilizada, devido aos dados disponíveis serem 

sintéticos e pelo fato da dificuldade de obtenção de dados mais analíticos, deu-se prioridade às 

informações levantadas com os entrevistados.  

Contudo, devido aos seus componentes — o entrevistado, o entrevistador, a 

situação da entrevista e o roteiro — o resultado da entrevista está sujeito a várias “fontes de 

contaminação”, considerando a inexistência de neutralidade do entrevistado e do 

entrevistador, a formulação do roteiro e o contexto da entrevista, na tentativa de captação da 

realidade.  

Assim, deve-se ter em mente a existência dessas limitações, para poder depurar os 

resultados da entrevista. Como bem comenta Haguette (2001) é preciso reconhecer que se está 

recebendo meramente o retrato que o informante tem de seu mundo, cabendo aos 

pesquisadores, avaliar o grau de correspondência de suas afirmações com a “realidade 

objetiva”, ou factual. Apesar das suas limitações, Triviños (1987) considera que a entrevista é 

um dos principais meios de que dispõe em o investigador para realizar a coleta de dados.  

A influência das “fontes de contaminação” dos resultados da entrevista pode ser 

minorada de três maneiras: primeira, o autor da pesquisa ter em mente a existência dos fatores 

que podem contaminar as respostas; segunda, utilizar pessoas-fonte que estejam em situação 

opostas ou que tenham visões diferentes; e, terceira, utilizar-se de dados quantitativos para 

confirmar as respostas dos entrevistados além de ter conhecimento do assunto abordado. 

De acordo com Triviños (1987) deve-se utilizar a técnica da triangulação dos 

dados que tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 



 

compreensão do foco em estudo. Neste estudo fez-se a triangulação entrevistando pessoas 

importantes no processo, que atuam em setores diferentes e independentes, mas cujo trabalho  

sofre a influência das ações desenvolvidas por todos os outros. 

Com base nos estudos preliminares foi confeccionado um questionário aplicado a 

procuradores, advogados e juízes (Apêndice). A intenção era que cada um dos profissionais 

envolvidos expusesse o seu ponto de vista e ao final, com a filtragem das informações, fosse 

possível formular as conclusões. 

A técnica utilizada para o tratamento e análise dos dados obtidos foi a de análise 

de conteúdo, desenvolvida através de avaliação das respostas individuais de cada entrevistado, 

para depois ser elaborada uma síntese para cada questão.  

Por fim, de posse dos dados quantitativos, das respostas dos questionários e 

entrevistas, foram elaboradas as considerações finais, a partir das análises desenvolvidas. 

Entretanto, este trabalho não se esgota em si mesmo, e este fato ficou demonstrado no início 

dos trabalhos devido à complexidade dos fatores envolvidos, necessitando de sua 

continuidade na discussão do tema. 

 

1.7 LIMITAÇÕES 

 

A limitação deste trabalho deveu-se à dificuldade de obtenção de dados analíticos 

sobre os processos inscritos na Dívida Ativa da União, somente conseguimos dados sintéticos, 

onde não tinha como se identificar as quantidades de processos por devedor, os valores de 

cada processos, a época de surgimento do crédito, nem a sua inscrição. Assim, não se pôde 

fazer uma análise estatística mais aprofundada da sua composição, como: processos por faixa 

de valor, maiores devedores, processos por ano de lavratura e inscrição, situação atual dos 



 

processos, entre outros. Apesar de solicitação feita à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

— PGFN, em Salvador e em Brasília, não se obteve êxito. Alegou-se que devido ao sigilo 

fiscal a que os processos estavam sujeitos, a sua divulgação não era permitida. 

 Estes dados, embora importantes para enriquecer o trabalho, não foram, porém, 

identificados como fundamentais para a conclusão da pesquisa. Esta dificuldade na obtenção 

de dados corrobora uma das considerações que promovem e acentuam a dificuldade na 

recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa. 

Outra limitação foi a não permissão para aplicar os questionários aos procuradores 

da PGFN em Salvador. A informação recebida é que havia uma portaria ou comunicação 

interna que vetava o fornecimento de informações, provavelmente, segundo comunicação 

informalmente, “devido ao receio da utilização política dos resultados das entrevistas”. 

 

1.8 CONTRIBUIÇÃO 

 

A grande contribuição deste trabalho é amadurecer a discussão sobre as relações 

de débito e crédito entre o Estado e a Sociedade brasileira, já que se discute muito os débitos 

do Estado para com a Sociedade, mas os créditos a que o Estado faz direito é muito pouco 

discutido. 

Outra grande contribuição é fornecer elementos que ajudem a melhoria da 

recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa.  

 

 

 



 

1.9 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em 7 (sete) capítulos, dispostos da seguinte forma: 

Neste primeiro capítulo, faz-se a introdução ao assunto, descrevendo a 

problemática da pesquisa: o problema, os objetivos (geral e específicos), as justificativas, a 

hipótese, a metodologia utilizada e as limitações da pesquisa, fornecendo uma visão geral 

sobre o assunto. 

No Capítulo 2, discute-se o referencial teórico sobre a crise fiscal no Brasil e os 

impactos das políticas de ajuste. 

No Capítulo 3, expõe-se o conceito de Dívida Ativa e aborda-se o processo de 

inscrição e cobrança de um crédito inscrito em Dívida Ativa. 

No Capitulo 4, faz-se uma exposição dos resultados, com a composição e 

estrutura da Dívida Ativa da União e as entrevistas realizadas. 

No Capítulo 5 consta a análise dos resultados: os dados, as entrevistas, os artigos. 

No Capítulo 6, são discutidos os resultados, analisados com a base teórica 

levantada. Discute-se, também, em que medida foram obtidas respostas ao problema de 

pesquisa e o grau de satisfação desta resposta ante aos objetivos colocados. 

No Capítulo 7, apresentam-se as conclusões desta pesquisa, com uma avaliação 

final dos resultados obtidos. 



 

2 A CRISE FISCAL DO BRASIL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O Brasil tem passado, nos últimos vinte e poucos anos, por uma série de ajustes 

econômicos, visando o equilíbrio ou equacionamento das contas públicas. A atual “crise” 

fiscal brasileira decorre da crise da dívida externa nos anos 80, mais precisamente em 1982, 

quando o País ficou sem ter condições de honrar os seus compromissos externos, devido ao 

“desaparecimento” do crédito externo. Foi nesta época que o Brasil teve que pedir ajuda 

financeira ao Fundo Monetário Internacional - FMI, o qual condicionou esta ajuda a uma série 

de compromissos que o País teria que cumprir. 

Santos (2001b) comenta que, com a crise da dívida externa, todos os esforços da 

política governamental ficaram voltados para proteger o balanço de pagamentos, mediante a 

mobilização plena de todos os instrumentos monetários e fiscais e que isto provocou uma 

desestruturação na economia brasileira. Recuperar a “credibilidade externa”, através da saúde 

do balanço de pagamentos, era o primeiro passo para a estabilização macroeconômica interna 

e a recuperação das condições de financiamento e crescimento econômico. 

Apesar desse fator externo, fatores endógenos tiveram uma parcela ponderável de 

responsabilidade na conformação da crise econômica brasileira pós-80 (SANTOS, 2001b). 

Estes fatores endógenos a que o Prof. Santos faz menção, referem-se ao mau gerenciamento 

das condições de financiamento estatal decorrentes das reformas econômicas, financeiras e 

institucionais de 1964, a seguir especificadas:  

1) reforma do sistema bancário-financeiro, que tinha por objetivo financiar as 

atividades produtivas; 



 

2) reforma do sistema tributário, que visava promover a expansão da economia e 

o financiamento do Estado; e 

3) reforma do setor administrativo, que pretendia modernizar a administração 

pública. 

O início dos anos 60 se caracterizou pela primeira grande crise econômica do 

Brasil em sua fase industrial, com uma queda dos investimentos e da taxa de crescimento da 

renda, devido ao esgotamento do modelo de substituição das importações. Para dar 

prosseguimento ao desenvolvimento econômico, tornava-se necessário desenvolver o setor de 

bens de capital e ampliar o setor de bens intermediários que estavam ultrapassados, bem como 

o de infra-estrutura urbana. Existiam vários problemas como, por exemplo: 

a) falta de financiamento do setor público e privado; 

b) elevado déficit público devido ao Plano de Metas do governo Juscelino 

Kubitschek; 

c) demanda limitada pelos produtos de consumo duráveis.  

Então, as reformas econômicas, financeiras e institucionais de 1964 pretendiam 

resolver o problema do déficit público, da falta de financiamento e expandir o, até então, 

restrito mercado consumidor brasileiro. “Estas reformas aliadas às condições favoráveis, tanto 

no plano político (fortes restrições às liberdades democráticas, portanto as contestações ao 

que se estava fazendo), quanto no plano econômico (capacidade ociosa, maiores 

possibilidades de financiamento externo e regras claramente definidas e quase imutáveis nas 

relações capital-trabalho) vão permitir à economia brasileira experimentar o seu mais longo e 

auspicioso ciclo expansivo da história” (SANTOS, 2001b, p.80). 

O final da década de 60 e toda a década de 70 foram conhecidos como a “era do 

milagre brasileiro”, com o País crescendo a taxas de 7% a.a.. Esta fase coincide com a 



 

abundância de capitais externos a um custo baixo, o que incentivou a captação destes recursos 

sem uma cautela maior com o seu pagamento. Na década de 70, a dívida externa cresceu de 

maneira extremamente rápida, passando de US$ 5,3 bilhões em 1970 para US$ 21,2 bilhões 

em 1975 e US$ 61,4 bilhões em 1981.  

Na década de 60 a dívida externa cresceu 70,97%, mas de 1970 a 1975 esta 

cresceu 300%, um crescimento gigantesco. De 1975 a 1981 a dívida externa cresceu mais 

190%. Isto significa que no período de uma década de 1970 a 1981, a dívida externa brasileira 

cresceu 1.654%, algo realmente impressionante. O Quadro 01 demonstra esta evolução da 

dívida externa.  

Quadro 1 

A Evolução da Dívida Externa Bruta  

                                         1960 – 1981                       US$ 109 

ANO Dívida Externa Bruta 

Longo Prazo 

Crescimento   

(%) 

1960 3,1 - 

1965 3,5 12,90 

1970 5,3 51,43 

1975 21,2          300,00 

1976 26,0 22,64 

1977 32,0 23,08 

1978 43,5 35,94 

1979 49,9 14,71 

1980 53,9   8,02 

1981 61,4 13,91 
         Fonte: Adaptado da tabela I de SANTOS (2001b) 

 

A partir do final dos anos 70 e do início dos anos 80, o sistema de financiamento 

do País começou a dar sinal de esgotamento, devido a diversos fatores: 

1) a expansão desordenada da política de incentivos fiscais e subsídios creditícios a   

diversos setores; 

2) a política de preços e tarifas públicas, preocupada em controlar a inflação, por 

um lado e favorecer alguns setores por outro; 



 

3) a assistência a empresas falidas, sem maiores razões plausíveis, contrariando o 

interesse público; 

4) o financiamento de políticas sociais com dinheiro de terceiros; e 

5) a impossibilidade de contar com financiamento externo abundante. 

Sobre este período, Santos (2001b) comenta que não obstante o sucesso 

“inquestionável” dos anos iniciais, a falta de percepção crítica de enxergar que havia algumas 

restrições técnicas que não sustentavam o esquema de financiamento por longo prazo, foram 

alguns dos motivos que levaram à ruptura e ao mau gerenciamento das reformas pós-64. 

Giambiagi (2000) ressalta que a inexistência, nesta época, de mecanismos de aferição do 

desequilíbrio das contas públicas nacionais, como os atualmente disponíveis atualmente, 

ajudou a alimentar tal descontrole. 

Pode-se dizer que, devido à facilidade de se obter financiamentos externos, à falta 

de rigor das contas públicas e à falta de transparência dos atos do Estado, ocorreu no Brasil 

um descontrole com os empréstimos, de modo a assegurar o pagamento da dívida externa, 

pois se esqueceu de que o dinheiro tomado emprestado em dólares teria que ser pago em 

algum momento e este pagamento seria em dólares.  

O mau gerenciamento das finanças públicas no Brasil, as externalidades das crises 

mundiais do petróleo de 1973 e 1976 e o aumento das taxas de juros americanas fizeram com 

que o País, em 1982, não tivesse condições de honrar os pagamentos dos empréstimos 

contraídos na década passada. Desse modo o Brasil se viu obrigado a se submeter às 

exigências dos organismos internacionais. “Estes organismos internacionais, como o FMI, não 

se pode esquecer são os representantes dos países credores e tem como principal preocupação 

evitar que os credores sejam prejudicados” (BELLUZZO, 2002, p.13).  



 

A partir do Consenso de Washington, inicia-se todo um movimento global que 

pretende redefinir o papel do Estado nacional, através de uma difusão da idéia de esgotamento 

deste Estado nos planos jurídico-institucional, econômico, social e político. Neste processo, 

busca-se a idéia do retorno ao Estado mínimo.  

A partir de então, a década foi marcada pelo predomínio das políticas de 

ajustamento patrocinadas pelo FMI, convocado para socorrer os graves distúrbios que 

acometiam os balanços de pagamentos dos países devedores. Mas a missão principal do 

Fundo era o de impedir o colapso dos sistemas bancários — entre eles o norte-americano — 

que tinham em suas carteiras uma proporção elevada de empréstimos destinados aos países 

periféricos. 

Assim o Brasil foi obrigado a fazer um forte ajuste nas contas externas, baseado 

na:  

a) redução da demanda agregada interna, com a elevação da taxa de juros e 

contenção dos salários;  

b) restrição às importações; e  

c) desvalorização cambial.  

Este ajuste teve uma repercussão imediata na taxa de crescimento do país e na 

taxa de desemprego. 

 

 

 



 

2.2 O IMPACTO DA POLÍTICA DE AJUSTE  

 

Como resultado do ajuste, a renegociação da dívida externa, a importante 

recuperação da economia americana e estabilização do preço do barril de petróleo,  a partir de 

1983, as contas externas do País passam a ter um comportamento relativamente estável para 

uma economia com as características da brasileira: a balança comercial, desde 1981, entra 

num ciclo longo de superávits crescentes, apenas encerrado em 1994, por conta da política de 

abertura comercial e o balanço de serviços, embora com patamares elevados de déficits, passa 

a ter uma trajetória de estabilidade. 

O ajuste, entretanto, provocou uma grande recessão na economia brasileira, 

ficando assim os anos 80 considerados como a “década perdida”. Entretanto, afirma Belluzzo 

(2002) que o ajustamento, longe de impedir a sobrevivência empresarial, patrocinou a 

reestruturação corrente e patrimonial do grande capital, ao mesmo tempo em que provocava o 

desequilíbrio do setor público.  

Com as contas externas equacionadas, a atenção dos organismos internacionais 

volta-se para o ajuste das contas internas, a fim de estabilizar a inflação e organizar as contas 

públicas, que eram pouco transparentes. Nos anos 80, a pressão interna não permitiu que o 

equacionamento das contas públicas prejudicasse o desenvolvimento. 

Nos anos 90, os ventos do neoliberalismo sopraram mais fortes no Brasil. O País, 

no governo Collor, aceita cortar os gastos públicos e começar a privatizar os seus ativos, tudo 

de acordo com as determinações do Consenso de Washington. É neste período que se 

identifica que a instabilidade monetária e os desajustes macroeconômicos tinham uma origem 

interna, por conta de padrões administrativos e gerenciais, época em que se aventa a idéia de 

que o Estado brasileiro precisava de uma reforma. 



 

Em 1o de julho de 1994 é lançado o Plano Real, com a finalidade de estabilizar a 

inflação. Isto é importante, pois uma ambiente de inflação torna-se difícil o controle das 

contas públicas. Entretanto as contas públicas, no entender dos organismos internacionais não 

estavam ajustadas, pois os Estados ainda estavam gastando mais do que arrecadavam. Assim,  

em 4 de maio de 2000 é sancionada a  Lei Complementar n.º 101, que institui normas de 

finanças  públicas voltadas para a  responsabilidade na gestão  fiscal, visando o equilíbrio das 

contas públicas. Esta lei visava um “controle” nos gastos públicos dos estados e municípios, 

evitando o crescimento do déficit público e por conta disso sobrar dinheiro para fazer face aos 

compromissos financeiros assumidos. 

Na década de 90, as contas externas do Brasil voltaram a se deteriorar, devido às 

exigências do FMI: privatização e abertura da economia. A submissão aos ditames do FMI 

levou a uma situação de vulnerabilidade das contas públicas nacionais e ao baixo crescimento, 

pois o país passou a pagar altos valores de juros e enviar royalties ao exterior, vivendo a 

economia brasileira durante esta década de sobressaltos. 

Ajuste das contas nacionais aplicado no Brasil promoveu uma reviravolta nos 

gastos do governo federal, as despesas com pessoal que correspondiam a 26,8% das despesas 

correntes em 1975 passaram para 22,6% em 1999, os gastos com os investimentos de 40,6% 

das despesas correntes em 1975, para 3,0% em 1999 e os gastos com juros ao contrário 

aumentou de 4%  em 1975 para 19,9% em 1999. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 2 

Governo Federal: Pessoal, Investimentos e Juros como % da Despesa Corrente 

1975 - 1999 

Ano 

 

Pessoal  Investimento Juros 

1975 26,8 40,6 4,0 

1980 15,5 11,8 n/d 

1985 13,2 8,4 11,5 

1990 31,2 5,4 13,6 

1991 32,0 8,3 3,3 

1992 27,4 6,2 13,5 

1993 19,0 5,1 9,0 

1994 19,6 3,6 9,6 

1995 22,4 3,1 9,5 

1996 26,4 3,7 9,8 

1997 25,9 3,6 12,1 

1998 24,1 4,2 15,5 

1999 22,6 3,0 19,9 
  Fonte: Adaptado da tabela V de SANTOS (2001b) 

 

Enquanto os gastos com pessoal diminuíram na proporção de 15,67% e as 

despesas com investimento sofreram uma redução proporcional de 92,61%, os gastos com o 

pagamento de juros aumentaram na proporção de 397,5%. Percebe-se que o governo federal 

priorizou os gastos correntes com juros em detrimento principalmente dos investimentos. 

Santos (2001b) denominou dessa política de desinvestimento, de “despatrimonialização 

social”, pelo fato desta soma de recursos não ser suficiente sequer para manter a base 

produtiva do governo federal que já estava instalada, o que se verifica na diminuição da 

qualidade dos sérvios públicos e na deterioração da infra-estrutura nacional, como é o caso 

das estradas federais que encontram-se em estado lastimáveis e a situação de racionamento de 

energia pelo qual passou o país em 2001. 

Ainda segundo Santos (2001b) honrar os compromissos com os juros da dívida 

pública foi a forma encontrada pelas autoridades econômicas para garantir o fluxo de recursos 

externos e assim poder administrar, pelo menos no curto prazo, o desequilíbrio estrutural do 

balanço de pagamentos.  



 

O receituário do FMI, atualmente, exige não só que as contas públicas estejam 

equilibradas (despesas iguais às receitas), mas que o Estado seja superavitário, ou seja suas 

receitas tem que ser superiores a suas despesas. A pressão fiscal a que tem sido submetida a 

sociedade brasileira nos últimos anos é algo avassalador.  

Somente a arrecadação da receita corrente da União, exclusive Estados e 

Municípios, passou de 9,6% do PIB em 1975 para 17,5% em 1990. Em 1993, a receita 

corrente atingiu 32,0% do PIB e em 1999, esta caiu para 22,7%.  

Quadro 3 

Receita Corrente x PIB (%)  

1975 - 1999 

Ano Receita Corrente  

1975   9,6 

1980   9,8 

1985 10,1 

1990 17,5 

1991 15,1 

1992 15,3 

1993 32,0 

1994 30,1 

1995 30,1 

1996 20,1 

1997 20,1 

1998 21,9 

1999 22,7 
                                            Fonte: Adaptado da tabela VI de SANTOS (2001b)  

 

O interessante na discussão do problema fiscal brasileiro, é que, apesar do 

considerável aumento das receitas da União nos últimos anos, o discurso da insolvência 

financeira do Estado brasileiro tem permanecido, embora, em termos percentuais, os gastos do 

governo federal com pessoal e investimento tenham diminuído e os dispêndios com juros 

aumentado. 

Santos (2001b) comenta que apesar da tão propalada crise fiscal por que dizem 

passar o Estado brasileiro, da grande necessidade de recursos — receita pública — e da 



 

diminuição dos gastos do governo para que possa equilibrar suas contas, existe um item do 

ativo no Balanço Patrimonial da União, a Dívida Ativa, que tem aumentado de forma bastante 

expressiva: passando de um percentual de menos de 1% em 1986 para e 13,00 % em 1998. 

Quadro 4 

Dívida Ativa como Percentual do PIB 

1975 - 1999 

           Ano    Dívida Ativa 

1975 0,3 

1976 0,3 

1977 0,2 

1978 0,2 

1979 0,2 

1980 0,2 

1981 0,2 

1982 0,1 

1983 0,1 

1984 0,1 

1985 0,0 

1986 0,1 

1987 2,7 

1988 4,3 

1989 5,6 

1990 2,9 

1991 3,5 

1992 3,7 

1993 4,9 

1994 2,7 

1995 3,1 

1996 5,2 

1997 12,1 

1998 12,2 

1999 13,0 
        Fonte: SANTOS (2001b) 

 

A Lei n.º 4.320, de 17/03/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para 

a elaboração e controle dos  orçamentos da União, Estados e Municípios, define no parágrafo 

primeiro do art.39 que: 

Divida Ativa são os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou 

não-tributária exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, depois de 

apurada a sua liquidez e certeza.  Dívida Ativa seriam então aqueles créditos 

de natureza tributária ou não tributária exigidos pelo Estado (União, Estados, 



 

Distrito Federal e Municípios), depois de ultrapassados os prazos fixados 

para os seus pagamentos.  

 

Santos (2001b) comenta que numa situação de relativa estabilidade econômica e 

política, na qual se pode melhor aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública, 

particularmente num momento em que se implementa uma política de equilíbrio fiscal a 

qualquer custo, torna-se, então, incompreensível o crescimento espetacular da inadimplência 

no pagamento de tributos, medido na relação da Dívida Ativa em relação ao PIB. 

Entre os anos 1975 e 1986, particularmente entre 1982 e 1986, a inadimplência 

fiscal inscrita como Dívida Ativa encontra-se dentro de padrões convencionais normais, 

porém, a partir de 1987, o índice da inadimplência fiscal em relação ao PIB passa a ter uma 

trajetória ascendente e preocupante. Esse indicador piora mais, se levarmos em consideração 

que existe ainda uma parcela ponderável de tributos não pagos, mas que não estão inscritos 

como Dívida Ativa (SANTOS, 2001b). 

O crescimento da Dívida Ativa da União, como bem explana o prof. Santos 

(2001b) é algo preocupante, principalmente no Brasil em que os gastos com os serviços da 

dívida passiva tem sido cada vez maiores, já representando conforme visto no Quadro 2, mais 

de 19% das despesas correntes da União. 

Os créditos que a União tem a receber alcançaram em julho de 2003 o montante 

de R$ 529,443 bilhões, sendo R$192,128 referente aos créditos inscritos em Dívida Ativa e 

R$ 337,315 bilhões1 que estão em discussão na esfera administrativa (BRASIL, 2003) e que, 

portanto, ainda não foram inscritos em Dívida Ativa.  Este montante corresponde a 92,51% da 

Dívida Passiva da União.  

                                                 
1 Créditos no âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF). 



 

Um dos motivos pelo qual a Dívida Ativa da União está crescendo, deve-se 

certamente ao fato de que a arrecadação da mesma ser muito baixa em torno de 3% do 

estoque da Dívida Ativa conforme demonstra o quadro  05:  

Quadro 05 

A Dívida Ativa Da União e a arrecadação de 1994 a 2002 

    Anos Estoque Total Arrecadação % 

1994 8.759.097.498,09 1.099.264.519,00       12,55  

1995 19.724.696.194,44 2.029.363.740,00       10,29  

1996 40.189.879.960,44 3.464.385.258,00           8,62 

1997 101.647.708.841,96 2.335.974.712,00  2,30    

1998 111.875.419.584,81 3.083.809.401,00         2,76  

1999 125.286.782.346,90 5.019.299.199,00         4,01  

2000 * 125.680.344.352,34 6.255.513.387,78         4,98  

2001* 150.828.131.231,00 5.293.240.330,58         3,51  

2002* 174.175.287.586,47 6.865.964.306,44          3,94 

       Fonte: Estatísticas da PGFN 

         Nota: * Está incluída a arrecadação do REFIS. 

 

Pela análise deste Quadro se percebe que a Dívida Ativa cresceu de R$ 8,759 

bilhões, em 1994, para R$ 174,175 bilhões, em 2002. A arrecadação dos créditos inscritos em 

Dívida Ativa neste período também vem crescendo: passou de R$ 1,099 bilhões para           

R$ 6,865 bilhões. Entretanto, enquanto a Dívida Ativa no período cresceu 1.888,51%, a 

arrecadação da Dívida Ativa cresceu 524,60%. Da mesma maneira, observa-se que, nos anos 

de 1995, 1996 e 1997 a Dívida Ativa teve um crescimento expressivo de mais de 100% em 

relação ao ano anterior.  

Neste contexto de controle dos gastos públicos e exigência de superávit fiscal, o 

estudo da Dívida Ativa da União é de extrema importância. E para que haja a tão propalada 

transparência nas contas governamentais, a discussão das relações de débito e crédito entre a 

Sociedade e o Estado brasileiro se faz mais necessária, pois é a partir do amadurecimento do 

debate que a nação brasileira pode voltar a ter dias melhores.  



 

 

 

3 A DÍVIDA ATIVA 

 

3.1 CONCEITO 

 

A Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito 

Financeiro para a elaboração e controle dos  orçamentos da União, Estados e Municípios, 

define no parágrafo primeiro do art. 39 que Dívida Ativa são os créditos da Fazenda Pública, 

de natureza tributária ou não-tributária exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, 

depois de apurada a sua liquidez e certeza.  

A Dívida Ativa se divide em tributária e não-tributária. O parágrafo segundo do 

art. 39 da Lei 4.320/64 define o que é a Dívida Ativa Tributária e a não-Tributária: 

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e 

multas, e Dívida Ativa Não-Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, 

indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 

definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações 

em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 

garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 

 

A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo tanto a tributária, 

como a não-tributária, abrange além dos valores originais dos processos, atualização 

monetária, juros e multa de mora, e demais encargos previstos em lei ou contrato.  



 

A Dívida Ativa só será regularmente inscrita na repartição administrativa 

competente, depois de esgotado o prazo para pagamento fixado na lei ou por decisão final 

proferida em processo regular na área administrativa. “A inscrição, que se constitui no ato de 

controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez 

e certeza do crédito” (parágrafo 3o do art. 2o da Lei 6.830/80). No caso da Dívida Ativa da 

União, o órgão competente para apurar os valores e fazer a inscrição é a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional — PGFN. 

O art. 204 do Código Tributário Nacional — CTN — reza que a Dívida Ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-

constituída. A certeza diz respeito ao fato de não haver dúvidas na área administrativa sobre a 

existência do débito — ocorrência legal — e liquidez faz referência ao valor do débito — 

cobra-se o que a lei permite. Entretanto esta dívida regularmente inscrita goza da presunção 

relativa de certeza e liquidez, que pode ser elidida por prova irretorquível. 

A certeza e a liquidez, a que se refere o art. 204 do CTN, reportam-se à esfera 

administrativa, podendo ser contestada na esfera judicial, se o sujeito passivo 

não concordar com o julgamento administrativo. Enquanto não existir valor 

líquido e certo a ser cobrado, mas apenas pretensão da Fazenda Pública, esta 

não pode inscrever esse crédito em Dívida Ativa. 

Somente após a inscrição na Dívida Ativa, a Fazenda Pública pode interpelar 

judicialmente o devedor para o pagamento do débito. O processo de cobrança do crédito 

público inscrito em Dívida Ativa tem início com a constituição de um crédito em favor do 

Estado, cujo devedor recusa-se a pagar. Geralmente, é decorrente de um Processo ou 

Procedimento Administrativo.  

Procedimento em Direito Administrativo significa um rito, a forma dos atos 

exteriores, sucessivamente ordenados ou seriados para a obtenção de uma decisão final, 



 

conforme explicita Pacheco (1996). No caso dos créditos tributários chama-se Procedimento 

Administrativo Fiscal (PAF). 

Assim sendo, o Procedimento Administrativo Fiscal ou tributário consiste em uma 

seqüência ordenada de atos tendentes a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e sendo o caso, propor ao final a aplicação da penalidade cabível 

(NOGUEIRA, 1994). No âmbito da esfera administrativa o PAF é a etapa de confirmação ou 

não da existência do débito e apuração do seu valor. Através dele se realiza a atividade e os 

fins da administração tributária, visando à aplicação ou à interpretação da legislação 

tributária, sem prejuízo das disposições provenientes de leis complementares, convênios e 

outros atos normativos oriundos da administração tributária. 

Um PAF começa com o Termo de Início da ação fiscal, seguido do lançamento 

do crédito tributário, mediante auto de infração ou notificação fiscal e a comunicação do 

referido débito ao contribuinte. Caso o contribuinte concorde com o lançamento feito pelo 

Estado, através da sua administração tributária, e pagar o débito dentro do prazo previsto, 

encerra-se o processo. Caso não concorde, poderá, então, apresentar uma impugnação ou 

defesa na esfera administrativa, que é uma petição à autoridade competente, demonstrando 

que discorda do lançamento e apresentando dados que confirmem o seu pleito. Esta petição 

suspende a exigibilidade do crédito tributário.  

Nogueira (1994) ainda observa que esse procedimento é a forma administrativa 

de exame e apuração das possíveis obrigações, sendo igualmente regulada por lei e, por isso 

mesmo, a própria forma de proceder constitui um direito assegurado às partes, constituindo o 

devido processo legal. A não-observância das formalidades do PAF pode acarretar a nulidade 

do ato formal praticado. 



 

Geralmente, se uma das partes, o Estado ou terceiros, tem seu pleito recusado, 

pode recorrer à autoridade de segunda instância. Este procedimento visa dar às partes a ampla 

possibilidade de defender seus pontos de vista e dar uma certeza ao fato julgado. 

 

3.2 INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

A inscrição de um crédito em Dívida Ativa é um ato administrativo, vinculado à 

Fazenda Pública, em que se confirma a presunção juris tantum, isto é, admite prova em 

contrário, na certeza e na liquidez do débito. A certeza do crédito diz respeito à sua existência 

regular, com origem, desenvolvimento e perfazimento conhecidos, com natureza determinada 

e fundamento legal ou contratual induvidoso. E a liquidez concerne ao valor original do 

principal, dos juros, da multa, demais encargos legais e correção monetária, devidamente 

fundamentados em lei (PACHECO, 1996). Theodoro Junior (1995) por sua vez afirma que a 

finalidade da inscrição em Dívida Ativa tem por objetivo determinar, de forma válida, a 

existência do crédito tributário ou não tributário, a quantia respectiva e a responsabilidade 

principal e subsidiária por resgate. Em outros termos, há de apurar-se, antes da execução, a 

existência da dívida, o que se deve e a quem deve. Por isso,quando não existir valor líquido e 

certo a ser cobrado, não pode a Fazenda Pública inscrever um débito em Dívida Ativa. 

O procedimento de apuração e inscrição constitui ato de controle administrativo 

da legalidade. Ao receber o material, a PGFN deverá examinar, além da certeza e da liquidez 

do objeto de cobrança, os requisitos formais do processo e, verificando não existir 

irregularidades ou falhas, proceder à inscrição. Caso existam falhas no processo, este deverá 

ser remetido ao órgão de origem para serem sanadas. 



 

O art. 202 do CTN e o parágrafo 5o do art.2o da Lei 6.830/80 determinam que o 

Termo de Inscrição da Dívida Ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: 

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre 

que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da 

lei em que seja fundado; 

IV - a data em que foi inscrita; e 

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

A omissão ou erro de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 202 do CTN é 

causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Enquanto o ato 

inscritivo possui uma grande importância, porque a partir dele nasce a Dívida Ativa, o termo 

de inscrição serve como fator de segurança e como auxiliar desse ato (OLIVEIRA, 1999).  

 

3.3 A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

 

“A Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui um título executivo extrajudicial, 

que é um documento apto e essencial para, com a movimentação do aparelho judicial, 

satisfazer o direito do exeqüente reconhecido pelo Estado, em detrimento do executado” 

(OLIVEIRA, 1999, p.227).  A Certidão de Dívida Ativa é o título executivo que lastreia a 

execução forçada.  



 

 A CDA contém os mesmos elementos do Termo de Inscrição e deve ser  

autenticada pela autoridade competente: 

A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos apontados na lei 

6.830/80, a omissão ou erro de quaisquer dos requisitos previstos nas duas 

leis são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá 

versar sobre a parte modificada (art. 203 do CTN).  

 

Conforme visto a CDA goza de presunção de certeza e liquidez. Entretanto esta 

presunção pode ser ilidida por prova inequívoca. A presunção que o documento encerra 

admite prova em contrário, desde que a prova seja inequívoca, de modo que esta seja clara, 

precisa e própria, sem dar margem a dúvida, como: 

a) o órgão que fez a inscrição não tinha competência; 

b) não houve inscrição em dívida; 

c) o termo ou certidão não possui os requisitos essenciais determinados por lei. 

Assim, é de grande responsabilidade e relevância a função dos Procuradores da 

Fazenda Nacional, em verificar se a fase administrativa foi precisa, se o lançamento foi 

perfeito e acabado e se não existe fato impeditivo à inscrição do crédito.  

Após a inscrição em Dívida Ativa, e somente após a inscrição, o Estado pode 

executar judicialmente o devedor ou demais responsáveis, conforme determina a Lei 

6.830/80. A este ato dá-se o nome de execução fiscal. A inscrição suspenderá a prescrição6, 

para todos os efeitos de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da 

execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 

 

                                                 
6  A prescrição do crédito refere-se a perda do poder do Estado de exigir o recebimento do crédito tributário  



 

3.4 O PROCESSO DE COBRANÇA DE UM CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA 

 

A cobrança de um crédito inscrito em Dívida Ativa divide-se em duas fases: uma 

administrativa e outra judicial. A cobrança administrativa é também chamada de cobrança 

“amigável”, visto que ao Estado, ou no caso, à Fazenda Pública da União não é dado o poder 

de obrigar o “devedor” a pagar, pois conforme determina o artigo  5o, inciso  LIV da C.F./88, 

“ ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.” 

Assim, a Fazenda Pública não tem o poder de exigir do devedor o pagamento. 

Embora a inscrição em Dívida Ativa imponha uma série de restrições ao inscrito, somente a 

cobrança judicial é que lhe pode exigir coercivamente o pagamento do débito. 

Entre as repercussões a que o devedor sofre, podemos exemplificar: 

• inscrição no CADIN – Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de 

Órgãos e Entidades Federais;  

• impedimento de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública; 

• impedimento de obter empréstimos ou financiamentos em instituições 

vinculadas ao setor público federal. 

A Fazenda Pública pode aplicar, ainda, uma série de sanções ao devedor, como 

imposição de multas, imposição de um regime especial de pagamento dos tributos e até a  

interdição da atividade, para induzir o devedor a quitar o seu débito.  

Esgotadas as possibilidades de cobrança extrajudicial ou “amigável”, deve a 

Fazenda Pública ingressar com uma ação em juízo para cobrança do crédito tributário ou não 

tributário. Este processo denomina-se execução fiscal, que é a execução singular por quantia 



 

certa, com base em título executivo extrajudicial, constituído pela CDA regularmente inscrita, 

de caráter expropriatório, que se realiza em interesse da Fazenda Pública (PACHECO, 1996). 

 A execução fiscal é destinada à expropriação de bens do devedor, para 

pagamento forçado. Theodoro Jr. (1995) comenta que os atos fundamentais da execução fiscal 

são, pois, a penhora e alienação forçada de bens do executado, como instrumentos necessários 

à realização do pagamento da Fazenda exeqüente. 

A execução fiscal rege-se pelas disposições da Lei n.º 6.830, de 26.09.1980, Lei 

de Execução Fiscal — LEF e, complementarmente, pelo Código de Processo Civil — CPC.  

 

3.5 O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

 

O procedimento inicial da ação de execução fiscal (ANEXO A) começa com a 

petição inicial do procurador da Fazenda Pública ao juiz. A petição inicial é bastante simples, 

indicando somente os elementos a que se refere o art. 6º da LEF: 

I - o juiz a quem é dirigida; 

II - o pedido; e 

III - o requerimento para a citação. 

A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. Após a recepção da petição inicial, o juiz defere 

em despacho, a inicial e a ordem para a citação do devedor, a penhora, se não for paga a 

dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança, o arresto, se o executado 

não tiver domicílio ou dele se ocultar,  registro da penhora ou do arresto  e  avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. 



 

A ordem do juiz é automática e, não sendo encontrado o devedor, o oficial 

procede a penhora e ao arresto dos bens em nome do devedor.  

A execução fiscal deve ser dirigida ao devedor, entretanto o art. 4o da LEF 

enumera uma série de responsáveis contra quem pode ser proposta a ação de execução fiscal, 

como: o devedor, o fiador,  o espólio,  a massa, o responsável, nos termos da lei, por dívidas, 

tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, e  os sucessores 

a qualquer título. E também o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o 

administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou 

concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou 

derem em garantia quaisquer dos bens administrados, posto que neste caso, respondem, 

solidariamente, pelo valor desses bens. 

O executado citado terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: 

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por.outra forma; 

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; 

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital; 

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 



 

de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome 

do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, 

a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. 

No caso de o executado estar ausente do País, este será citado por edital, com 

prazo de 60 (sessenta) dias. O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição. 

Após a citação e ocorrendo o pagamento total do débito, tem-se a quitação e 

liquidação da dívida e extinção do processo, entretanto se o executado não concordar com a 

ação ou pelo fato que originou o débito, pelo valor do débito ou por qualquer motivo que se 

julgue lesado, pode defender-se impugnando a ação de execução. Mas, para se defender, a 

Lei de Execução Fiscal no art.16 parágrafo primeiro exige que o executado ofereça bens, cujo 

valor seja igual ou superior ao valor do débito cobrado pela Fazenda Pública.  

O art.9º da LEF reza que, em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

III - nomear bens à penhora; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 

Pública. 

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair 

em qualquer bem do executado, como: dinheiro, título da dívida pública, bem como título de 

crédito, que tenham cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves,  



 

veículos, móveis ou semoventes, e direitos e ações. Excepcionalmente, a penhora poderá 

recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou 

edifícios em construção. 

Ao executado é dado o direito de se defender da execução fiscal através de 

embargos7, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança 

bancária ou da intimação da penhora. “Embargos à execução configuram verdadeira ação 

paralela ao executivo fiscal, movida pelo devedor contra a Fazenda Pública, na tentativa de 

descontinuar o título que seve de fundamento à atividade executiva do Estado posta a serviço 

do credor” (THEODORO Jr.,1995, p.24).  

A Lei de Execução Fiscal no art.16 parágrafo primeiro dispõe que não são 

admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, com exceção dos casos de 

pré-executividade, que é um instrumento em que é facultado ao devedor de demonstrar, logo 

de pronto, que a exigência da Fazenda Pública é indevida. 

No prazo dos embargos, o executado pode alegar toda matéria útil à defesa, 

requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas. 

Pacheco (1996) cita uma série de fatos que o embargante pode argüir como: 

1) inexigibilidade do título executivo (Certidão da Dívida Ativa); 

2) ilegitimidade das partes; 

3) cumulação indevida de execuções; 

4) nulidade do processo; 

                                                 

7 Embargo trata-se de uma  ação para desconstituir o título executivo da Fazenda Pública - a CDA. 

 



 

5) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, compensação, transação ou prescrição; 

6) incompetência de juízo da execução; ou 

7) qualquer outro fato  de ordem processual ou material tributária, como o 

valor da causa ou  inconstitucionalidade da lei incidente ou do tributo 

cobrado.      

Caso não sejam oferecidos os embargos, o devedor será intimado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias: remir o bem, se a garantia for real ou pagar o valor da dívida, juros e 

multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Dívida Ativa pelos quais se 

obrigou se a garantia for fidejussória. 

Recebidos os embargos o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no 

prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento. 

O executado pode ainda segundo Theodoro Jr. (1995) se utilizar de outros tipos de 

recursos de defesa, como embargos de terceiros, que são embargos opostos em execução 

fiscal onde se haja promovido arrestos contra pessoa estranha à relação processual, 

geralmente é oposto por sócio ou cônjuge, embargos a arrematação, embargos a adjudicação,  

recurso contra cálculo de atualização do débito, dentre outros. 

O art. 38 da LEF prevê que o executado pode interpor, além dos embargos, ações 

de mandado de segurança8, repetição do indébito9 ou anulatória do ato declarativo da dívida10, 

                                                 
8 O mandado de segurança é uma ação judiciária visa a proteção de um direito líquido e certo  do indivíduo, 

contra uma ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade pública  ou agente de pessoa jurídica no 

exercício do Poder Público (art. 5, LXIX da CF). É um dos meios mais eficazes e céleres para suspender a 

exigência do crédito tributário. 
9 Visa restituir o valor pago indevidamente pelo devedor. 
10 A ação anulatória é um meio posto à disposição do devedor da Fazenda Pública inconformado com a 

imposição fiscal, quer se refira ao lançamento, quer se relacione com  a dívida ativa inscrita. Esta ação objetiva 

anular  lançamento ou a decisão administrativa que homologou o lançamento, por entender ser esta ilegal e 

causar lesão ao seu direito, com fundamento no item XXXV do art.5o. da CF/88. 

 



 

com o objetivo de discutir judicialmente a dívida.  Oliveira (1999) cita ainda que, além destes 

meios judiciais, existe ainda a possibilidade de o contribuinte propor a ação consignatória ou 

mesmo ação declaratória, esta com base nos arts. 4o e 5o do Código de Processo Civil.  

Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou 

sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o Juiz 

proferirá a sentença no prazo de trinta dias (art.17, parágrafo único da LEF). A sentença é 

recorrível por meio de apelação, salvo as proferidas em execuções de pequeno valor, que só 

admitirão embargos infringentes11 e de declaração12(art. 34 da LEF). 

Após a decisão judicial de primeiro grau, pode-se recorrer ao plenário do Tribunal 

de Justiça, através de apelação, agravos e recursos e, depois, ao Superior Tribunal de Justiça. 

No caso de se argüir uma questão que envolva agressão a algum artigo da Constituição 

Federal, caberá recurso do vencido ao Supremo Tribunal Federal. 

 Todos estes recursos, embora utilizados em nome da ampla defesa a que todos 

têm direito, protelam o resultado final da ação de execução. As fases do procedimento da 

execução fiscal estão melhor detalhadas no Anexo A . 

A LEF determina no seu art. 40 que se não encontrado ou localizado o paradeiro 

do executado ou, no caso de não haver ou não se localizar bens para o arresto, a execução 

fiscal fica suspensa. Entretanto a prescrição fica afastada, podendo ser reaberta em caso de  

localizado o devedor ou bens para arresto. 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 

                                                 
11 Embargos infringentes deverão ser deduzidos perante os mesmos juízo no prazo de 10 dias. Ouvido o 

embargado em igual prazo, serão os autos conclusos ao juiz, que rejeitará ou reformará a sentença (art. 34 e 

parágrafos). 

 
12 Embargos de declaração serão opostos em petição, sem audiência da parte contrária, na forma dos dispostos 

nos arts. 464 e 465 do CPC. 

 



 

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. 

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento 

dos autos. 

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. 

 

Após a decisão final, caso seja favorável a Fazenda Pública, o executado deve 

pagar o valor do processo acrescido dos devidos encargos ou os bens irão a leilão.  

De uma maneira abrangente e sintética, esta é a maneira como se procede a 

execução de um crédito público. Entretanto, em cada fase do processo onde ocorre o 

embargo, recurso ou apelação do executado, a Fazenda Pública tem que prestar informações 

ao Judiciário.  

Pelo exposto anteriormente, verifica-se que a legislação oferece uma série de 

garantias, vantagens e prerrogativas ao crédito público e também ao Estado para executar 

estes créditos. Entretanto esta mesma legislação oferece diversas opções para os executados 

se defenderem.  

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

 

Conforme visto anteriormente, a Dívida Ativa da União tem crescido bastante nos 

últimos anos. Este crescimento reflete-se tanto nos valores monetários como nas quantidades 

de processos.  

Como bem demonstra o Quadro 6, de 1994 a julho de 2003 a Dívida Ativa da 

União cresceu 1.237,75% em termos de processos inscritos, passando de 326.640 para 

4.688.394. Em termos de valores monetários, a Dívida Ativa da União cresceu 2.093,48%, 

passando de R$ 8,759 bilhões para R$ 192,128 bilhões.  

Quadro 6 

Estoque total da Dívida Ativa da União 

ANOS Processos Variação 

anual % 

Valor (R$) Variação 

anual % 
1994    326.640      8.759.097.498,09 - 

1995    554.702   69,82  19.724.696.194,44 125,19 

1996 1.171.263 111,15  40.189.879.960,44 103,75 

1997 1.887.360   61,14 101.647.708.841,96 152,92 

1998 2.287.293   21,19 111.875.419.584,81   10,06 

1999 3.178.713   38,97 125.286.782.346,90   11,99 

2000 3.321.677    4,50 125.680.344.352,34     0,31 

2001 3.644.224    9,71 150.828.131.231,00   20,01 

2002 4.369.634  19,91 174.175.287.586,47   15,48 

Até julho/03 4.688.394    7,29 192.128.754.589,84   10,31 

Fonte de Consulta: Estatísitcas da PGFN 

Nota: valores nominais em 31 de dezembro de cada ano, com exceção de 2003. 

 

Percebe-se que proporcionalmente, o crescimento em termos monetários é maior 

que o crescimento em quantidade de processos, isto se deve ao fato de que além do ingresso 

de novos processos, os processos já inscritos estão sujeitos a incidência dos encargos legais —



 

atualizações monetárias e os encargos moratórios. Segundo o Balanço Geral da União de 

2001 e de 2002, a correção monetária e demais encargos incidentes na Dívida Ativa da União 

em 2001 foi de R$ 27,539 bilhões e em 2002, R$ 15,524 bilhões, representando 

respectivamente 90,75% e 66,58% do acréscimo monetário líquido que a Divida Ativa da 

União teve nestes dois anos. 

O grande crescimento proporcional da Dívida Ativa da União em termos 

monetários ocorreu nos anos de 1995 com 125,75%, 1996 com 103,75% e 1997 com 

152,92%.  Após estes três anos, o crescimento diminuiu de ritmo para a faixa de 10 a 20% ao 

ano. Em termos de quantidade de processos inscritos, em 1995 a Dívida Ativa sofreu um 

acréscimo de 69,82% e de 111,15% em 1996. A partir de 1997 o ritmo de crescimento 

diminuiu para 61,14% e 1998, 21,19%. 

Em quatro anos, de 1994 a 1997, a Dívida Ativa da União cresceu 477,81% em 

termos de processos e 1.060,48% em valores monetários. Segundo o Relatório de Gestão da 

PGFN (2000), este volume grande de inscrições a partir de 1995 deveu-se ao Projeto 

Integrado de Aperfeiçoamento da Cobrança do Crédito Tributário — Projeto COMACO — 

realizado entre os anos de1995 e 1998, que abrangeu a transferência de enorme volume de 

débitos que se encontravam no âmbito da Secretaria da Receita Federal. 

A situação dos créditos inscritos em Dívida Ativa está descrita no Quadro 7. Em 

julho de 2003, dos 4.688.394 processos inscritos, 2.090.540 estavam classificados como 

crédito não ajuizados13, no valor de R$ 18,990 bilhões e 2.597.854 processos como créditos 

ajuizados14, no valor de R$ 173,137 bilhões.  

                                                 
13 A fase de não ajuizado é referente aos processos inscritos em Dívida Ativa, mas que ainda não foram 

executados. 
14 Ajuizados são os que estão na fase judicial, na qual é encaminhada a petição inicial ao juiz para a execução 

fiscal do devedor. 



 

Quadro 7 

Créditos inscritos em Dívida Ativa por situação em julho de 2003 

Situação Qtde % Valor Total % 

Ajuizado 2.597.854   55,41 173.137.875.730,84 90,12 

Não-ajuizado 2.090.540   44,59   18.990.878.859,00   9,88 

TOTAL 4.688.394 100,00 192.128.754.589,84 100,00 

           Fonte: Estatísticas da PGFN. 

 

Do total de processos inscritos em Dívida Ativa 55,41%, estavam na situação de 

ajuizados e 44,59% encontravam-se na de não ajuizados. O volume de processos não-

ajuizados corresponde, aproximadamente, a metade dos processos inscritos na Dívida Ativa. 

Em termos monetários,entretanto, o valor do total dos processos não ajuizados correspondiam 

a apenas 9,88% do total da Dívida Ativa. 

O fato desta grande quantidade de processos não ajuizados decorre do fato destes 

processos ainda se encontrarem em fase preparatória para ajuizamento ou devido à aplicação 

do art.1o da portaria do Ministério da Fazenda - MF n.º 289, de 31 de outubro de 1997: 

O MINISTRO DA FAZENDA [...] RESOLVE:    

Art. 1º Autorizar: 

I - a não inscrição, como Dívida Ativa da União, de débitos para com a 

Fazenda Nacional, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 250,00 

(duzentos e cinqüenta reais), e 

II - o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos para com a Fazenda 

Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). 

§ 1° Não se aplicam os limites de valor para inscrição e ajuizamento quando 

se tratar de débitos decorrentes de aplicação de multa criminal. 

§ 2° Entende-se por débito consolidado o resultante da atualização do 

respectivo valor originário mais os encargos e acréscimos legais ou 

contratuais vencidos, até a data da apuração.  

 

Esta portaria MF n.º 289/97 racionaliza os procedimentos de inscrição e 

ajuizamento de execuções fiscais, excluindo os processos com pequenos valores, que trazem 

pouco retorno, em termos financeiros a arrecadação da Dívida Ativa. O Quadro 7 demonstra 

que este procedimento de racionalização das atividades da PGFN está correto, pois embora 



 

44,59% dos processos inscritos (2.090.540) não estejam ajuizados, eles só representam 9,88% 

do montante da dívida ativa, R$ 18,990 bilhões.  

No Relatório de Gestão da PGFN de 2002, consta ainda que, em dezembro de 

2002, os débitos de valor inferior a R$ 2.500,00, ainda não ajuizados, correspondiam a 

1.866.349. Esta quantidade representava 94,47 % dos processos não-ajuizados15, cujo valor 

total destes processos era de R$ 1.594.568.826,41, correspondendo a apenas 10,15 % do valor 

do estoque de processos não ajuizados, ou 1% do valor total da Dívida Ativa da União. No 

caso dos processos ajuizados, em dezembro de 2002, dos 2.394.064 de processos, 705.763 

processos no valor de R$ 736.110.668,88 estavam abaixo de R$ 2.500,00, o que correspondia 

a 29,48 % da quantidade de processos ajuizados e a apenas 0,46 % do valor envolvido        

(R$ 158.460.044.612,83).  

O Relatório de Gestão PGFN de 2002 acrescenta que o fato de não ajuizar os 

débitos abaixo de R$2.500,00, não envolviam qualquer remissão de débitos para com a 

Fazenda Nacional, porquanto as dívidas estão sujeitas à cobrança administrativa e ao 

parcelamento simplificado, sofrendo o contribuinte inadimplente conseqüências, como sua 

inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não quitados do Setor Público Federal - 

CADIN e a emissão de Certidão Positiva quanto à Dívida Ativa da União. 

 

4.1.1 Estratificação da Dívida Ativa por natureza do evento 

 

A Dívida Ativa da União estratificada por natureza do evento serve para 

demonstrar a composição da Dívida Ativa da União entre tributos e os não-tributos. 

                                                 
15 Em dezembro de 2002 havia 4.369.634 processos inscritos em dívida ativa, no montante de 

R$174.175.287.586,47, sendo 2.394.064 inscrições ajuizadas, no valor de R$158.460.044.612,83 e 1.975.570 

inscrições sem ajuizar, referente a R$15.715.242.973,64.  

 



 

Atualmente, as inscrições referentes aos eventos não-tributários representam 62,78% do total 

da Dívida Ativa da União e os eventos tributários representam 37,22%. Em termos 

monetários, os percentuais são 51,18% e 48,83%, respectivamente.  

Quadro 8 

Estoque da Dívida Ativa por natureza do evento 

Natureza Quantidade % Valor em Cobrança % 

Não Tributária 2.943.417   62,78   98.341.660.678,00   51,18 

Tributária 1.744.977   37,22   93.787.093.912,00   48,83 

Total 4.688.394 100,00 192.128.754.590,00 100,00 

                    Fonte:  INTRANET/PGFN  - Mapas Gerenciais - Inscrições em Cobrança 

  

Da análise do quadro 8, extrai-se que a maioria dos processos inscritos em Dívida 

Ativa decorre de eventos não-tributários diferentemente do que se poderia imaginar. Já que o 

tributo advém do poder de império do Estado. Os eventos não tributários equivalem quase 

que o dobro dos eventos tributários, embora em termos monetários os valores sejam 

praticamente de igual valor, ou seja os processos tributários são mais valorados que os não –

tributários.Em termos monetários os processos não-tributários equivalem a 62,16% dos 

processos tributários 

 

4.1.2 Estratificação da Dívida Ativa por série de inscrição 

  

A Dívida Ativa da União estratificada por tipo de inscrição serve para demonstrar 

os tipos de tributos ou não-tributos que compõem a Dívida Ativa da União.  Os processos 

mais numerosos da dívida Ativa da União são referentes a Diversas Origens, que 

representavam 46,09% do total das inscrições; 18,87% referem-se a Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica -IRPJ. O Imposto territorial Rural - ITR e o antigo Imposto de Renda - IR são os 

tributos com menores percentuais da Dívida Ativa. 



 

Quadro 9 

Estoque da Dívida Ativa por série de inscrição em julho de 2003 

Série Quantidade % Valor em Cobrança % 

   DO 2.161.002        46,09     82.343.567.511,37 42,86 

   IRPJ   884.582        18,87     58.500.554.731,55 30,45 

   IPI     63.321          1,35    18.827.364.727,28    9,80 

   PIS-PASEP   377.306          8,05    13.183.736.335,84    6,86 

   IRPF   363.910          7,76      8.936.307.994,68    4,65 

   TD    289.181          6,17      6.157.789.657,96    3,21 

   FGTS   405.109          8,64      2.814.356.830,64    1,46 

   ITR   143.564          3,06      1.258.494.176,31    0,66 

   IR          419          0,01         106.582.624,21    0,06 

Total    4.688.394      100,00  192.128.754.589,84    100,00 

  Fonte de Consulta: INTRANET/ PGFN - Mapas Gerenciais - Inscrições em Cobrança 

DO – Diversas Origens (envolve as contribuições para a seguridade social – COFINS – 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  e  CSL - Contribuição Social sobre o 

lucro); TD – Tributos Diversos 

 

Como visto nos Quadros 8 e 9, os eventos não-tributários que compõem a Dívida 

Ativa da União referem-se, principalmente, a Contribuições Sociais que segundo o CTN não 

são tributos, por isso fizemos a classificação como eventos não-tributário. Entretanto, alguns 

autores e doutrinadores consideram-nas como um tipo de tributos, já que são impostas aos 

cidadãos. Não se entrará nesta discussão, pois não é o objeto da dissertação. Entretanto não 

pode deixar de fazer uma referência de que este fato pode levantar uma questão de que a 

União vem dando preferência a conseguir receitas através de contribuições sociais para evitar 

ter que dividir a sua receita com os Estados e Municípios, no caso das receitas dos impostos, 

como IR e IPI.   

Os processos referentes a DO, IPI e IRPJ representavam 83,21% do montante da 

Dívida Ativa da União, se acrescentar o PIS-PASEP e  IRPF o montante sobe para 94,72% da 

Dívida Ativa. 

Da análise do Quadro 9, nota-se ainda que, em alguns tipos de inscrição, o 

percentual dos processos não é proporcional ao valor monetário, como no caso dos processos 



 

referentes ao IPI. Embora só representem 1,35% do total de processos, em termos de valores 

representam 9,80% do montante total. Estes processos de IPI são os que possuem maior valor 

médio de  R$ 297,33 mil, seguidos dos processos antigos de IR, com R$ 254,37 mil, e dos de 

IRPJ,  com R$ 66,13 mil.  

Quadro 10 

Valor médio dos processos por série de inscrição 

Série Valor em Cobrança 

    IPI 297.332,08 

    IR 254.373,80 

    IRPJ   66.133,56 

    DO   38.104,35 

PIS-PASEP   34.941,76 

    IRPF   24.556,37 

    TD   21.293,89 

    ITR    8.766,08 

    FGTS    6.947,16 
                                                     Fonte: INTRANET/PGFN - Mapas Gerenciais 

                                                      - Inscrições em Cobrança 

 

Os processos de o antigo IR estão com valores altos, em relação aos IRPJ e IRPF, 

provavelmente, devido aos encargos legais incidentes nestes processos ao longo dos anos. Os 

processos que possuem a menor média de valores são os referentes ao FGTS, com                

R$ 6.947,16, e os de ITR, com R$ 8.766,08. 

Os Quadros 9 e 10 fornecem informações importantes para o gerenciamento das 

ações de atuação tanto da PGFN, na recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa, como 

da SRF nas ações preventivas de fiscalização, dando prioridade aos processos de maior valor 

e os que possuem eventos semelhantes, para obter uma melhor relação de custo-benefício nas 

ações destes dois órgãos.  

 

 



 

4.1.3 Estratificação da Dívida Ativa por estado 

 

A análise dos processos por estado de origem nos fornece uma visão de como as 

inscrições na Dívida Ativas da União estão distribuídas nas diversas regiões do País. Os seis 

estados com maior quantidade de processos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Paraná e Bahia. 

Quadro 11 

Estoque da Dívida Ativa por estado 

 Unidade Quantidade % Valor (R $) % 
1 SP 1.457.147       31,08     73.061.135.215,99      38,03  

2 RJ    460.455        9,82     27.635.477.406,40      14,38  

3 MG    434.861        9,28     11.123.974.728,06        5,79  

4 RS   358.473        7,65     11.533.342.065,51        6,00  

5 PR   302.473        6,45      8.937.524.720,55        4,65  

6 BA   225.953        4,82      8.745.258.530,06        4,55  

7 SC   200.527        4,28      5.232.210.087,96        2,72  

8 GO   153.594        3,28      4.127.481.045,64        2,15  

9 PE   123.860        2,64      7.009.264.123,79        3,65  

10 CE   116.133        2,48      3.891.552.991,87        2,03  

11 MT    92.594        1,97      2.230.611.057,82        1,16  

12 ES    90.495        1,93      3.060.006.579,65        1,59  

13 PA    86.680        1,85      2.588.902.241,34        1,35  

14 DF    84.423        1,80      3.936.683.696,04        2,05  

15 MS    78.409        1,67      2.275.395.384,00        1,18  

16 MA    58.894        1,26      1.400.568.185,84        0,73  

17 PB    57.051        1,22      1.425.304.171,32        0,74  

18 RN    47.577        1,01      1.327.938.288,45        0,69  

19 RO    41.112        0,88         911.598.319,17        0,47  

20 AL    40.563        0,87      1.833.007.579,72        0,95  

21 SE    39.894        0,85         751.285.656,10        0,39  

22 AM    38.905        0,83      3.349.914.625,82        1,74  

23 PI    37.972        0,81         661.166.617,49        0,34  

24 TO    31.046        0,66         305.539.963,92        0,16  

25 AP    11.551        0,25         330.040.583,59        0,17  

26 RR      9.421        0,20      4.191.626.456,71        2,18  

27 AC      8.331        0,18         251.944.267,03        0,13  

 TOTAL    4.688.394     100,00  192.128.754.589,84     100,00  
Fonte de Consulta: INTRANET/PGFN - Mapas Gerenciais - Inscrições em Cobrança 

 



 

O estado de São Paulo é o que possui maior quantidade de processos inscritos 

(1.457.147), o que representa 31,08% dos processos totais da Dívida Ativa, em termos 

monetários São Paulo é responsável por 38,03% do total da Dívida Ativa da União, ou seja, 

R$ 73,06 bilhões. O Rio de Janeiro vem logo a seguir com 9,82% dos processos (460.455), 

representando R$ 27,635 bilhões (14,38%). Minas Gerais contribui com 9,28% dos processos 

(434.861), mas em termos monetários reflete apenas 5,79% da Dívida Ativa (R$ 11,123 

bilhões). A Bahia possui uma participação na Dívida Ativa de 4,82% com 225.953 processos 

e 4,55% da Dívida Ativa (R$ 8,745 bilhões). Estes estados possuem 69,09% dos processos da 

Dívida Ativa e  representam 73,41% dos créditos inscritos. 

Os Estados com menores números de inscrição são o Acre, com 8.331 processos 

(0,18%) e perfazendo em termos monetários, 0,13% da Dívida Ativa; Roraima, com 9.421 

(0,20%) e 2,18% em termos monetários; e Amapá com 11.551 processos e 0,17% em termos 

monetários. Percebe-se haver uma relação proporcional entre o desenvolvimento econômico 

do estado (PIB) e o montante dos processos inscritos. 

 A estratificação por estado demonstra ainda que embora alguns estados tenham 

menos processos que outros, o valor do estoque de processo é maior como Pernambuco que, 

pela quantidade de inscrição, está em 9o, mas se a classificação fosse pelo valor da Dívida 

Ativa estaria em 7o; o Distrito Federal que está em 14o, mas, pelo valor das inscrições, estaria 

em 10o; o Estado de Roraima passaria de 26o  para 9o. 

Esta classificação tem o inconveniente de incluir os processos abaixo de                

R$ 2.500,00 e que não são ajuizados. Assim, para uma melhor visualização da Dívida Ativa 

União, é interessante trabalhar com os processos ajuizados. 

Em São Paulo, 58,84% das inscrições estão ajuizadas, entretanto estas 

representam 90,03% do estoque da Dívida Ativa da União no Estado; no Rio de Janeiro, 

55,89% das inscrições estão ajuizadas, mas representam 89,66% do valor da Dívida Ativa no 



 

estado. A Bahia possui 120.072 inscrições ajuizadas, que representam 53,14% dos processos 

no estado, no valor de R$ 7,203 bilhões, ou 82,38% do total da Dívida Ativa. 

Desta análise percebe-se que a proporção entre os processos ajuizados e os não-

ajuizados em relação ao total, tanto em termos de valores, quanto de quantidades refletem o  

mesmo índice encontrado em nível nacional. 

Quadro 12 

Inscrições ajuizadas por estado 

Unidade 
Inscrições Ajuizadas 

Quantidade 
%  Total 

do Estado 
Valor Consolidado 

%  Total 

do Estado  

SP 857.384 58,84 65.779.586.422,71 90,03 

RJ 257.366 55,89 24.777.497.053,73 89,66 

RS 182.393 50,88 10.076.958.340,94 87,37 

MG 215.017 49,44 9.882.054.278,20 88,84 

PR 158.796 52,50 8.278.890.044,12 92,63 

BA 120.072 53,14 7.203.925.779,33 82,38 

PE 70.213 56,69 6.495.070.908,81 92,66 

SC 107.865 53,79 4.523.907.511,13 86,46 

RR 5.663 60,11 4.161.837.051,92 99,29 

GO 83.084 54,09 3.849.886.834,57 93,27 

DF 46.716 55,34 3.574.195.532,42 90,79 

CE 63.401 54,59 3.648.512.976,81 93,75 

AM 24.892 63,98 3.282.892.390,36 98,00 

ES 54.072 59,75 2.674.007.596,00 87,39 

PA 51.738 59,69 2.414.285.601,23 93,26 

MS 44.790 57,12 2.203.532.336,64 96,84 

MT 51.509 55,63 1.990.093.868,77 89,22 

AL 21.245 52,38 1.735.748.667,87 94,69 

PB 33.466 58,66 1.271.510.662,19 89,21 

MA 30.035 51,00 1.252.091.034,66 89,40 

RN 28.475 59,85 1.246.980.049,46 93,90 

RO 24.049 58,50 862.202.071,62 94,58 

SE 21.592 54,12 580.492.654,04 77,27 

PI 18.519 48,77 554.849.397,17 83,92 

AP 6.836 59,18 314.525.953,93 95,30 

TO 13.876 44,69 258.396.613,81 84,57 

AC 4.790 57,50 243.944.098,40 96,82 

Total  Geral 2.597.854 55,41 173.137.875.730,84 90,12 

Fonte de Consulta: INTRANET/PGFN - Mapas Gerenciais - Inscrições em Cobrança 

 

 



 

4.1.4 Estratificação da Dívida Ativa por tempo de inscrição 

 

O tempo é um fator importante na recuperação dos créditos inscritos em 

Dívida Ativa, pois quanto mais tempo passa débito vai aumentando, devido aos encargos 

legais incidentes e geralmente um devedor deve a mais de um credor, portanto a 

recuperação fica mais difícil.  

A estratificação por tempo foi adaptada do Quadro 6, portanto as informações 

sobre o tempo dos processos são  inferências matemáticas A estratificação da Dívida 

Ativa da União por tempo de inscrição demonstra que no máximo 6,97% da Dívida Ativa 

teria mais de 102 meses de inscrição, ou seja foram inscritos até 1994; 41,82% teria 

provavelmente entre 54 e 101 meses (foram inscritos entre 1995 e 1998); e no mínimo 

51,21% das inscrições teria menos de 54 meses (foram inscritas a partir de 1999).  

 

Quadro 13 

Tempo das inscrições da Dívida Ativa   

Tempo 

(meses) 
Inscritos % Valor (R$) 

% 

+ 102 326.640       6,97      8.759.097.498,09         4,56  

90 a 101    228.062       4,86    10.965.598.696,35         5,71  

78 a 89 616.561     13,15    20.465.183.766,00       10,65  

66 a 77 716.097     15,27    61.457.828.881,52       31,99  

54 a 65 399.933       8,53    10.227.710.742,85         5,32  

42 a 53 891.420     19,01    13.411.362.762,09         6,98  

32 a 43 142.964       3,05         393.562.005,44         0,20  

20 a 31 322.547       6,88    25.147.786.878,66       13,09  

8 a 19 725.410     15,47    23.347.156.355,47       12,15  

Até 7  318.760       6,80    17.953.467.003,37         9,34  

Total 4.688.394   100,00     192.128.754.589,84      100,00  

Fonte: Adaptado do Quadro 6 

Nota: A data de referência é julho de 2003 

 



 

Da análise destes dados, extrai-se que, na maioria, os processos inscritos na 

Dívida Ativa da União são recentes. Entretanto alguns processos possuem mais de nove 

anos de inscrito, o que pode significar que estes créditos são de difícil recuperação. 

 

4.1.5 Estratificação da Dívida Ativa por tempo de ajuizamento16 

 

A estratificação da Dívida Ativa por tempo de ajuizamento, demonstra que no 

máximo 8,24% dos processos ajuizados da Dívida Ativa teriam mais de 102 meses de 

ajuizamento (provavelmente foram ajuizadas até 1994); possivelmente 35,25% dos processos 

teriam entre 54 e 101 meses (provavelmente foram ajuizadas entre 1995 e 1998) e 56,51% dos 

processos teriam no máximo menos de 54 meses de ajuizado (foram ajuizados a partir de 

1999). 

 

Quadro 14 
Tempo dos processos ajuizados  

Tempo 

(meses) 
Ajuizados % Valor (R$)  

+ 102 214.127  8,24    6.371.915.288,71  

90 a 101    145.403  5,60 10.599.452.776,14 

78 a 89 238.950  9,20 20.943.729.918,71 

66 a 77 280.192       10,79 19.895.058.477,60 

54 a 65 250.986  9,66 47.950.652.904,36 

42 a 53 312.107 12,01  1.587.243.282,30 

32 a 43 498.762       19,20 6.781.031.314,19 

20 a 31 86.157 3,32 9.818.789.751,17 

8 a 19 367.380      14,14      34.512.170.899,65 

Até 7  203.790 7,84      14.677.831.118,01 

Total 2.597.854     100,00    173.137.875.730,84  

     Fonte: Adaptado da INTRANET/PGFN  

     Nota: A data de referência é julho de 2003 

       

                                                 
16 Adaptado dos dados sintéticos da PGFN 



 

No caso do Quadro 14, o tempo de ajuizamento fornece a informação do período 

que o processo permanece no Judiciário. Por este quadro se percebe que, provavelmente, os 

processos ajuizados são recentes têm menos de 5 anos,e que são ajuizados na faixa de 200.000 

de processos anualmente. Os anos em que o ajuizamento provavelmente foi mais intenso 

foram: os de 1999, com 312.107 processos entre 42 e 53 meses de ajuizamento, representando 

12,01% do total de processos ajuizados; os de 2000 (32 a 43 meses), com 498.762 

processos,19,20%; e os de 2002 (8 a 19 meses), com 367.380 processos,14,14% do total de 

processos ajuizados.  

 As informações aqui analisados referentes ao tempo de inscrição e ao tempo de 

ajuizamento são inferências matemáticas, pois não contemplam os processos que no decorrer 

dos anos saíram da base de dados da Dívida Ativa, ou seja, os processos que foram pagos, 

cancelados ou baixados, pois conforme dito anteriormente, os dados trabalhados 

correspondem aos consolidados. 

Em 2001, conforme o Balanço Geral da União, foram cancelados do valor da 

Dívida Ativa da União, R$ 4,462 bilhões; e em 2002, foram cancelados, R$ 2,045 bilhões. 

Assim, em 2002 foram inscritos, no mínimo, 725.410 processos e ajuizados da mesma forma, 

no mínimo, 367.380 processos foram ajuizados. Em 2003, até julho, foram inscritos, no 

mínimo, 318.760, sendo ajuizados, 203.790 processos no mínimo. 

A estatística da Dívida Ativa é importante para descobrir fatos que ajudem a 

melhorar a recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa. Entretanto, para descobrir os 

motivos da baixa recuperação, conforme demonstra o Quadro 05 — 4,98% em 2000, 3,51% 

em 2001 e 3,94% em 2002 — fazem-se necessários outros estudos na cadeia operacional da 

cobrança de um crédito público. Assim, uma análise da PGFN também é necessária. Ainda 

mais que, pela análise dos dados da Dívida Ativa, percebe-se que, para inscrever, ajuizar e 



 

acompanhar estes milhões de processos constantes na Dívida Ativa, a PGFN tem que ter uma 

boa estrutura de apoio. 

 

4.2 A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN 

 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN é o órgão jurídico integrante 

da estrutura do Ministério da Fazenda, sendo, administrativamente, subordinada ao Ministro  

da Fazenda e vinculada tecnicamente à Advocacia-Geral da União no que diz respeito à 

consultoria e ao assessoramento jurídicos (Constituição Federal, artigo 131, § 3º e Lei 

Complementar nº 73, de 10.02.1993, arts. 2º e 13). 

Compete à PGFN, nos termos da Constituição Federal (art. 131), do Decreto-lei  

nº 147, de 03.02.1967, da Lei Complementar nº 73, de 10.02.1993, da Lei nº 8.844, de 

20.01.1994 e da Portaria MF nº 138, de 1º.07.1997 (BRASIL, 2003):   

I.  apurar a liquidez e certeza da Dívida Ativa da União, tributária ou de       

qualquer outra natureza, inscrevendo-a para fins de cobrança amigável ou 

judicial; 

II.  representar privativamente a União na execução de sua Dívida Ativa de caráter 

tributária; 

III.  examinar previamente a legalidade dos contratos, concessões, acordos,   ajustes 

ou convênios que interessem à Fazenda Nacional, inclusive os referentes à 

dívida pública externa; 

IV.  representar a União nas causas de natureza fiscal; 



 

V.  exercer as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos no âmbito do 

Ministério da Fazenda e entidades vinculadas; 

VI.  fixar a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e demais    

atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e 

coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da 

União; 

VII.  representar os interesses da Fazenda Nacional; 

VIII.  aceitar as doações, sem encargos, em favor da União; 

IX.  promover a inscrição da dívida ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS relativos às contribuições, multas e demais 

encargos previstos na legislação específica, bem como representar judicial e 

extrajudicial o FGTS na respectiva cobrança. 

A PGFN tem, entre suas atribuições, a cobrança ou recuperação do crédito inscrito 

em Dívida Ativa e a defesa dos interesses da União. Para desempenhar as suas atribuições, a 

PGFN possui lotação para 1.200 cargos. Atualmente, segundo o Relatório de Gestão da PGFN 

de 2002, estão preenchidos 814 cargos, dos quais 86 estão cedidos a outros órgãos, de modo 

que, atuando efetivamente na PGFN, só estão 728  procuradores.  

Quadro 15 

Quantidade de procuradores da PGFN 

Item Quantidade 

Lotação de PFN’s* (segundo a legislação ) 1.200 

N.de cargos de PFN’s ocupados/2002 814 

PFN’s cedidos 86 

Lotação efetiva de PFN’s  728 

     Fonte: BRASIL (2003)  

 * P.F.N – Procurador da Fazenda Nacional. 

 



 

Segundo o Procurador Adjunto da PGFN, atualmente, dos 728 procuradores, 225 

trabalham somente em Dívida Ativa, 230 trabalham com defesa, 178 trabalham com defesa e 

execução fiscal e 95 ocupam cargos de chefia.  A PGFN possui ainda 1.530 servidores que 

não são procuradores. 

Outro ator que interage no processo de recuperação do crédito inscrito em Dívida 

Ativa é o Poder Judiciário, pois é este quem, pela Constituição Federal, tem o dever de 

dirimir as divergências e de exigir ou tirar o bem de uma das partes em benefício de outra, 

conforme dispõe o art.5o, inciso   

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito [...] 

 LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal. 

 

4.3 ENTREVISTAS 

 

Como dito anteriormente, a entrevista foi a principal técnica utilizada para a 

resolução do problema da pesquisa. Os dados quantitativos serviram para dar consistência aos 

conceitos firmados. As pessoas entrevistadas foram os procuradores da Fazenda Nacional de 

Salvador, o ex-coordenador geral da Dívida Ativa da União e atual Procurador Adjunto da 

PGFN em Brasília, os Juízes Federais da 19a e 20a  Varas Federal de Fazenda sediadas em 

Salvador e alguns advogados tributaristas para fechar a triangulação dos dados, de modo a 

abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo.  

O questionário (APÊNDICE I), que serviu de guia para a entrevista, dividiu-se em 

quatro partes distintas, mas relacionadas com o objeto da entrevista. A primeira parte era a 

identificação do entrevistado. A segunda abordava a recuperação dos créditos inscritos em 

Dívida Ativa. A primeira pergunta desta fase foi como o entrevistado analisa o processo de 



 

recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa, dando como alternativas: a) Ótimo, b) Bom, 

c) Regular, d) Fraco e e) Muito fraco. Todos afirmaram que a recuperação dos créditos se 

situava entre fraco e muito fraco.  

Esta pergunta se subdivide em três, formuladas para identificar em quais fases a 

recuperação do crédito é mais frágil: 

a) Na esfera administrativa (antes da PGFN) — pois se entende que o processo de 

cobrança não se inicia com a Inscrição em Dívida Ativa, nem com o ajuizamento para a 

execução fiscal, mas, sim, antes até do surgimento do crédito tributário, com medidas de 

prevenção à sonegação fiscal.  

A esta pergunta, os juízes e os advogados não responderam, alegando falta de 

informações. Para os procuradores, foi considerada também fraca, pois alguns processos que 

chegam à PGFN para inscrição possuem problemas, como: dados do contribuinte incorretos,  

valores altos para o movimento da empresa, processos cujo período de tempo decorrido entre 

o fato gerador, a lavratura do auto de infração e a inscrição é muito longo.  

Processos decorrentes de fatos geradores em que os Tribunais Superiores já 

possuem uma jurisprudência contrária à visão da União, também dificultam o trabalho de 

recuperação do crédito, pois demandam atenção da PGFN. 

Todos estes fatos citados, embora estejam situados antes da inscrição na Dívida 

Ativa, dificultam a recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa, segundo os entrevistados.  

b) Na esfera administrativa na PGFN — De acordo com todos os entrevistados, a 

PGFN não tem estrutura administrativa para analisar os processos, inscrever e ajuizar como 

deveria. Existem problemas de falta de pessoal, condições materiais, físicas e tecnológicas. Os 

juízes chegaram a comentar que a PGFN ajuíza sem qualquer critério. 



 

c) Na esfera judicial — Foi considerada também fraca, posto que o Judiciário 

Federal não tem estrutura para atender à demanda.   

À segunda questão os procuradores e juízes responderam que a União não tem 

estrutura para cobrar os créditos inscritos na Dívida Ativa.  

As perguntas seguintes objetivam determinar quais fatores e atores que estão 

relacionados com a recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa, são elementos 

determinantes ou cruciais na recuperação do crédito. 

 

1. Legislação: LEF, CTN, Legislação própria dos tributos. 

 

Os juízes afirmaram que a Lei de Execução Fiscal é simples, direta e que  

privilegia o Fisco, chegando até a “ser escorchante” para com o inscrito e “benevolente” para 

com a Fazenda Pública, pois se parte do princípio de que a Certidão de Dívida Ativa tem 

presunção de liquidez e certeza e o executado tem que garantir o valor da causa em depósito 

ou bens, se quiser se discutir judicialmente.  

Quanto à legislação tributária brasileira, esta foi considerada complexa. As 

determinações da legislação ordinária do Imposto de Renda, Imposto de Produtos 

Industrializados, COFINS, FINSOCIAL, por vezes, abordam temas de uma maneira que se 

contrapõe à jurisprudência dos Tribunais Superiores e, juntamente com as constantes 

alterações desta legislação, suscitam discussões mais demoradas em juízo. O problema da 

alteração da legislação é que, quanto menos alterações uma lei sofre, maior segurança no 

resultado do julgamento se tem, sendo isto um fator que agiliza o processo.  

Para os procuradores, a legislação é muito branda com o devedor e algumas 

restrições na lei dificultam a recuperação do crédito. A LEF estaria defasada, necessitando de 



 

alterações para tornar a cobrança mais eficiente. Entretanto a legislação não foi considerada, 

pelos juízes, como um fator impeditivo da recuperação do crédito. 

Os advogados concordaram que a LEF é muito rígida para com os inscritos em 

Dívida Ativa e que a legislação tributária, por vezes, é dura com o contribuinte, sendo 

também às vezes contrária à jurisprudência dos Tribunais Superiores.   

 

2. Processo judicial 

 

O processo judicial foi um dos fatores mais destacados como um dos mais 

influentes na dificuldade da recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa. Segundo os 

procuradores, o processo judicial brasileiro é lento, posto que é cheio de recursos. O Código 

de Processo Civil — CPC, que auxilia subsidiariamente a LEF, contém uma grande 

quantidade de recursos que, se utilizados tornam o processo moroso. Para os juízes, o 

processo é considerado como lento, entretanto disseram que não existem tantos recursos 

assim.  

Os advogados disseram que existe uma quantidade de recursos que possibilitam 

prolongar a discussão, mesmo sem entrar no mérito da questão, posto que, para quase toda 

decisão judicial é passível de recurso. 

As empresas, segundo um advogado, têm meios para protelar a decisão final e 

utilizam todos os artifícios desde a fase administrativa. E, após a inscrição em Dívida Ativa, 

entram na Vara Cível, com uma ação anulatória17 que prolonga mais o processo. Depois da 

                                                 
17 A ação anulatória é um meio posto à disposição do devedor da Fazenda Pública inconformado com a 

imposição fiscal, quer se refira ao lançamento, quer se relacione com  a dívida ativa inscrita ( OLIVEIRA, 

1999). Esta ação objetiva anular lançamento ou a decisão administrativa que homologou o lançamento, por 

entender ser esta ilegal e causar lesão ao seu direito, com fundamento no item XXXV do art.5o. da CFO 



 

decisão na Vara Cível é que o processo prossegue na Vara de Execução. Após a decisão, o 

contribuinte recorre destas decisões, caso não concorde com as mesmas, em 1a e 2a instância 

até o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Como este dois Tribunais 

estão cheios de processos, os novos processos que chegam entram na fila e ficam à espera de 

julgamento. 

 

3. Cultura da sociedade 

 

Um dos entrevistados comentou que o problema cultural influencia muito na falta 

de pagamento dos tributos, já se criou uma visão de que dificilmente o Fisco vai alcançar uma 

pessoa e, quando esta é alcançada, não será rigorosamente punida. Então, as pessoas, visando 

a diminuir a carga tributária, sonegam dados e informações, certas de que nunca serão 

rigorosamente penalizadas.  

A descrença com a utilização do dinheiro público, os diversos escândalos de 

corrupção, o desvio de dinheiro público, com a falta de punição dos culpados, foram 

argumentos utilizados pelos advogados para explicar o não cumprimento das obrigações para 

com o Estado. 

 

4. Outros 

 

Um problema que atrapalha a recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa, 

é que, às vezes, não se encontra o devedor, nem bens para penhorar. Nestes casos, o processo 

                                                                                                                                                         
lançamento sendo considerado nulo extingue a execução. Na ação anulatória a discussão é ampla, podendo ser 

revista a solução do ato administrativo. (NOGUEIRA, 1994) 

 



 

fica suspenso até que a PGFN encontre bens. A dificuldade de localizar bens do devedor foi 

um fator levantado pelos procuradores como fundamental para a recuperação dos créditos 

inscritos em Dívida Ativa. 

Noutros casos, o processo vai até o leilão, mas neste caso não se encontram 

pessoas dispostas a arrematar o bem. Os juízes comentaram que a Fazenda Pública não 

demonstra interesse, nesta situação, em adjudicar o bem, assim este bem fica sob a guarda do 

devedor e o débito não é quitado. 

Na opinião de alguns procuradores, um grande fator que desestimula o 

cumprimento das obrigações para com o Fisco, é o problema da falta de punição dos 

devedores18. A legislação brasileira é complacente com a pessoa que não paga os seus 

tributos, não existindo um rigor penal para estas pessoas.  

Quanto aos atores que interagem na recuperação do crédito inscrito em dívida, 

selecionamos: 

 

1. Poder Judiciário 

 

Segundo todos os entrevistados, o andamento de um processo de execução é 

lento, devido ao fato de a legislação processual e ao Judiciário Federal possuir entraves, 

como: falta de juízes em quantidade, falta de serventuários e estrutura para atender a 

demanda. 

Segundo um juiz, o problema com o Judiciário é que, embora a Justiça Federal 

tenha um bom corpo de juízes e serventuários e até uma boa estrutura física, a demanda é 

                                                 
18 O art.34 da Lei nº 9.249, de 26/12/ 1995, extingue a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 

de dezembro de 1990, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive 

acessórios, antes do recebimento da denúncia.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm


 

muito grande e a legislação faz com que as decisões judiciais sejam passíveis de inúmeros 

recursos, o que termina por “travar” o Poder Judiciário.  

 

2. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

 

Os entrevistados disseram que existe uma carência generalizada na PGFN. Esta 

segundo os juízes e os procuradores possui sérios problemas: falta de estrutura de 

funcionamento, de condições físicas e materiais. Na área de pessoal, a PGFN tem uma grande 

carência de procuradores e de um corpo próprio de servidores de apoio, e para finalizar, os 

servidores que existem são em pequeno número e mal distribuídos.  

Os juízes responderam que muitas execuções fiscais chegam ao Judiciário com 

defeitos nos processos: de dados cadastrais incorretos, valores incorretos, processos faltando 

peças necessárias e até processos cuja quitação já ocorreu. Um juiz falou que a PGFN  ajuíza 

de qualquer jeito, sem analisar devidamente o processo, isto devido a falta de estrutura da 

PGFN. 

Um juiz federal comentou que a PGFN não demonstra interesse em adjudicar os 

bens do devedor e nem de tomar a guarda dos bens de modo a pressionar o mesmo a pagar os 

débitos. 

 

3. O Executivo 

 

Alguns procuradores informaram que o Ministério da Fazenda não oferece as 

condições para a PGFN funcionar a contento, principalmente na área orçamentária. 



 

O procurador Adjunto da PGFN observa que o Executivo não vem liberando a 

verba denominada de encargo legal, que se consubstancia num acréscimo de dez ou vinte por 

cento ao crédito tributário ou não em cobrança19, de modo a equipar eficientemente a PGFN 

para a execução do seu trabalho. 

Existe ainda, segundo alguns procuradores, uma falta de integração da PGFN com  

a Receita Federal para entrosar as ações de recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa. 

 

 4. O Estado 

 

Embora constasse do questionário, os entrevistados não deram importância a este 

ator, dizendo apenas que a alta carga tributária era um fator que levava as pessoas a tentar 

fugir das garras do Fisco.  

Na terceira etapa da entrevista, foi perguntado o que poderia ser feito nas esferas 

administrativa e judicial para melhorar a recuperação do crédito inscrito, obtendo-se as 

seguintes respostas: 

a) na esfera administrativa: 

• melhor aparelhamento do Executivo para cobrar os créditos, com a melhoria 

das condições de trabalho da PGFN, como a criação de um setor para 

investigar os bens dos devedores; 

• para alguns procuradores, seria “dinheiro; o que a PGFN precisa é de 

dinheiro, orçamento para ter condições de exercer o seu papel, que é localizar 

bens para pagar os débitos”; 

                                                 
10 Decreto-Lei n. 1.025, de 1969 



 

• a melhoria das informações dos contribuintes, dados cadastrais atualizados e a 

disponibilidade desta informação foi também destacada nas entrevistas. Haja 

vista que a informação é a chave do sucesso dos órgãos de fiscalização; 

                  b) na esfera judicial: 

• melhoraria da legislação de modo a facilitar a responsabilização dos sócios e 

proporcionar agilidade do processo de execução fiscal; 

• a reforma do Judiciário, englobando tanto a legislação como a estrutura do 

Poder Judiciário; 

• Penhora Administrativa, quando da inscrição em Dívida Ativa: a PGFN 

procederia de imediato a penhora dos bens do devedor e, na solicitação da 

petição inicial ao juiz, já entregaria a relação de bens penhorados. É uma 

solução que, na visão de alguns especialistas, diminuiria o trabalho ou 

desafogaria um pouco o Judiciário; 

• melhorar o aparelhamento do Judiciário, promovendo sua reforma, 

englobando o aumento do número de juízes, serventuários e modernização 

tecnológica; 

• convênio com órgãos e entidades do próprio Estado para melhorar a 

localização de bens do executado, como o convênio do Poder Judiciário com 

o Banco Central do Brasil – BACENJUD, que permite bloquear as contas do 

executado em qualquer parte do País; 

A seguir, foi perguntado aos entrevistados por que as soluções não eram 

implementadas, sendo obtidas as seguintes respostas: 

• problema é estrutural, “a máquina estatal é travada”; 



 

•  a visão política dominante no Executivo é de aumentar a arrecadação, não 

privilegiando a recuperação do crédito inscrito  em Dívida Ativa.   

Na quarta fase da entrevista, foram questionados temas diversos, como: 

a) A baixa recuperação do crédito seria técnica ou política? 

Alguns entrevistados responderam que se tratava de uma questão técnica, outros 

de que a origem seria política, posto que soluções técnicas existiam. Segundo os juízes e os 

procuradores, a União tinha preferência por utilizar os meios fáceis de arrecadar, do que 

investir em recuperar o crédito. Um juiz  respondeu: “A quem interessa a reforma do Estado? 

Um servidor público desprestigiado, sem um salário decente, prejudica principalmente a 

população mais fraca que mais necessita dos serviços do Estado”.  

b) A publicação dos devedores inscritos em Dívida Ativa, como fez o Ministério 

da Previdência e Assistência Social, ajudaria a recuperação do crédito inscrito em Dívida 

Ativa?  

Os procuradores se mostraram reticentes quanto à melhoria da recuperação do 

crédito, respondendo que poderia haver uma “enxurrada” de ações indenizatórias e o efeito 

ser o inverso. 

Os advogados mostraram-se contrários a esta medida, afirmando que se tratava de 

um abuso de poder e inconstitucional, já que denegria a imagem dos inscritos. 

Os juízes não souberam disser se a publicação dos processos inscritos na Dívida 

Ativa da União iria melhorar a recuperação dos créditos inscritos, mas afirmaram que na visão 

deles não haveria problema de quebrar de um direito constitucional, posto que, na esfera 

judicial, existe a publicidade dos processos. Entretanto, afirmaram que deveria haver um 

maior rigor para inscrição de um processo na Dívida Ativa União, para não se divulgar 

informações não condizentes com a realidade.  



 

5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Na análise dos dados, foi feita a confrontação das respostas das entrevistas com os 

dados da Dívida Ativa, os artigos e os relatórios de gestão da PGFN de 2002, 2001 e 2000, 

para se extrair semelhanças nas considerações sobre os pontos abordados. 

Na resposta da primeira questão, todos concordaram que a recuperação do crédito 

inscrito em Dívida Ativa é muito reduzida. Isto decorre do baixo valor do crédito que  

anualmente é recuperado, na faixa de  3 a 4% do valor do estoque da Dívida Ativa (Quadro 

5).   

Este fato ocorre, segundo os entrevistados, em toda a cadeia de recuperação do 

crédito, tanto na fase administrativa, quanto na fase judicial. A seguir, são enumerados os 

fatores e atores que foram mais enfatizados como causadores desta baixa recuperação. 

 

5.1 A LEGISLAÇÃO – O PROCESSO JUDICIAL 

 

A legislação brasileira referente à cobrança do crédito público e ao processo 

judicial foi descrita como um dos fatores mais influentes na baixa recuperação do crédito 

inscrito em Dívida Ativa da União.  

Segundo os procuradores e juízes, o CTN, o CPC e a LEF precisam de 

reformulação, atualização para atender as exigências da realidade atual, como no caso do 

patrimônio das pessoas e das empresas, que atualmente não é mais um bem físico, tangível, 

tendo sido transferido para bens intangíveis. Com os avanços na área de informática e 

telecomunicações, este patrimônio pode, de uma maneira bastante rápida, ser transferido para 



 

diversos locais do Brasil e até do mundo, dificultando a localização e o arresto de bens dos 

devedores. 

A falta de punição dos repetidos infratores da legislação, devido as “brechas” da 

lei contra crimes tributários, não deixa de ser um incentivo a postergar o processo de 

pagamento. A responsabilização dos sócios-gerentes e administradores é um tópico que 

merece, segundo os entrevistados, ser modificada, pois atualmente é difícil provar a má-fé dos 

administradores e sócios- gerentes. 

O processo de execução fiscal foi considerado por todos os entrevistados como 

lento e a legislação processual brasileira possibilita que existência de um “excesso” de 

recursos que, se bem utilizados por um advogado competente e familiarizado com a 

operacionalidade do Judiciário, pode fazer com que o processo leve muito tempo para ter uma 

decisão final, e tempo, segundo os entrevistados, é um fator importante para a recuperação de 

crédito.  

Um juiz declarou que a legislação não seria o principal motivo de entrave do 

processo de execução fiscal. Este ponto de vista tem que ser analisado pelo viés de que ele, o 

juiz, está preocupado com que o Estado, na ânsia de arrecadar mais receita, não agrida os 

direitos do cidadão. Entretanto, segundo este mesmo juiz, a legislação merece uma 

atualização, não que a Lei 6.830/80 seja inoperante, mas já possui mais de 20 anos e a 

realidade mudou muito neste período. Assim, a possibilidade de recursos que o processo 

judicial atualmente permite, faz com que a decisão final demore muito.  

Segundo o Procurador Chefe da PGFN, está em estudo na PGFN propostas de 

alterar o CTN e a LEF (PEREIRA, 2003). A responsabilização dos sócios-gerentes e 

administradores, e a supressão de recursos protelatórios são algumas das soluções para a 

legislação.  



 

Em um Estado Democrático de Direito, a existência de um Procedimento 

(Processo) Administrativo e o Judicial, bem como a existência de recursos objetiva preservar o 

direito do cidadão e promover a justiça social. Conforme determina o art. 5o da CF/88, inciso 

LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 

Entretanto, o excesso de recursos, está provocando uma lentidão no trâmite dos 

processos, sendo assim, um fator de injustiça social. Pois mesmo não sendo considerado um 

fator impeditivo, de que ao final do processo, o devedor pague, se a justiça demora de decidir, 

além de privilegiar o devedor, ela se torna desacreditada perante a sociedade.  

Reale Junior (2000) comenta que a legislação processual brasileira possui uma 

série de artifícios e estratagemas mediante os quais um solerte advogado logra sempre deixar 

para as “calendas gregas” o desfecho de qualquer lide forense. É que, a propósito de assegurar 

a defesa de direitos — princípio em si salutar e elogiável —, vem sempre acompanhado de 

medidas extremadas que abrem campo a “delongas” e “chicanas”, esquecendo-se de que 

justiça tardia é justiça nenhuma.  

A complexidade da legislação que trata dos tributos e das contribuições sociais, os 

regulamentos, juntamente com as constantes alterações desta legislação, prejudicam a firmeza 

da jurisprudência, pois os juízes têm que analisar com mais parcimônia, o que faz com que o 

processo torne-se mais moroso ainda. 

 

5.2 A CULTURA DA SOCIEDADE  

 

A cultura da sociedade de que o brasileiro não gosta de pagar tributos não foi um 

tópico considerado relevante pelos entrevistados, embora considerem que o não pagamento 



 

dos tributos ou encargos devidos ao Estado seja uma forma de protesto contra a má utilização 

do dinheiro público. 

Existe um consenso entre as pessoas de que a falta de pagamento ou a sonegação 

de tributos não trará maiores transtornos, devido a falta de punição dos devedores. Isto sim, 

na opinião dos entrevistados, desestimula o pagamento dos créditos inscrito em Dívida Ativa, 

criando um problema cultural. A noção de que o Fisco não tem condições de fiscalizar o 

universo de contribuintes em profundidade, e quando descoberto a sonegação fiscal, o 

contribuinte não será punido exemplarmente é extremamente prejudicial  a recuperação dos 

créditos da Dívida Ativa. 

 

5.3 O PODER JUDICIÁRIO 

 

O Poder Judiciário é um ator fundamental na recuperação do crédito inscrito em 

Dívida Ativa, já que cabe a este dirimir os conflitos entre o Estado e os cidadãos, pois, 

conforme determina o art. 5o, inciso XXXV da CF/88: “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim, para a recuperação do crédito ser 

eficiente, o Poder Judiciário tem que ter condições satisfatórias de atuação. 

A falta de estrutura do Poder Judiciário foi bastante enfatizada nas entrevistas 

como um fator que prejudica a recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa. Segundo os 

entrevistados, a máquina do Judiciário tem que estar aparelhada, com condições físicas, 

materiais e tecnológicas satisfatórias e com juízes, oficiais de justiça, serventuários em 

quantidade compatível com a demanda. 

Secco (2003) informa que a quantidade de juízes por 100.000 habitantes no Brasil 

é menor do que em outros países. A Alemanha possui 30 juízes por cem mil habitantes, a 



 

França 14, os Estados Unidos, 11. O Brasil, só possui 5 juízes para cada grupo de 100.000 

habitantes. Só com estes dados, sem entrar no mérito da legislação tributária e processual, 

supondo que a média de processo por grupo de habitantes seja idêntica, percebe-se que um 

juiz na Brasil tem seis vezes mais processos para julgar que na Alemanha, e três vezes mais 

que na França. 

Quadro 16 

                                    Quantidade de juízes por 100.000 habitantes 

País N.o de magistrados 

Alemanha 30 

França 14 

Estados Unidos 11 

Argentina 6 

Brasil 5 
                                             Fonte: (SECCO, 2003) 

 

Embora os juízes afirmassem que as condições materiais, tecnológicas e de 

recursos humanos da Justiça Federal fossem boas, devido à grande quantidade de processos, a 

estrutura do Poder Judiciário não atende à demanda de maneira satisfatória.  Isto é 

plenamente justificável quando se verifica que, anualmente, milhares de processos são 

ajuizados, somente na esfera federal. Em 2002, foram, no mínimo, 367.380, em 2003, até 

julho, foram 203.790. E que o total de processos ajuizados em julho de 2003 atingiam 2,597 

milhões de processos.  

Uma das soluções para desafogar o Poder Judiciário, segundo Szlarowsky (2002) 

seria a penhora administrativa, ou seja a própria PGFN faria a penhora do bens do executado, 

antes da petição inicial.  Esta medida é ainda tema de discussões, pois alguns advogados e 

procuradores a contestam, alegando questões constitucionais e também operacionais, pois, se 

a PGFN não tem recursos para as tarefas atuais, muito pior seria com mais esta atribuição. 



 

Castro (2003a) comenta que o devido processo legal, como posto na Constituição 

federal de 1988, não impõe apenas um ritual ou um caminho a ser seguido quando da 

subtração de bem ou direito da esfera patrimonial do cidadão, mas impõe também que a 

realização dos atos tendentes a alcançar tais objetivos seja decidida e conformada por sujeito 

ou agente público imparcial e cercado das garantias necessárias para exercício deste poder 

com a necessária distância de qualquer interesse em disputa. Ainda segundo o autor, admitir 

que os representantes do credor, ou dos interesses do credor, possam praticar atos 

viabilizadores da subtração patrimonial do executado não se coaduna com o texto 

constitucional.  

Castro (2003a) destaca ainda que modificações que não ataquem os problemas 

básicos do modelo atualmente experimentado não afetarão, de forma significativa, o 

panorama da cobrança. Assim, segundo alguns entrevistados, além de ser inconstitucional, a 

penhora administrativa simplesmente modifica o problema de lugar, retirando-o do âmbito do 

Judiciário e colocando-o no seio do Executivo.  

A reforma do Judiciário é outra solução, que os entrevistados responderam para  

resolver o problema da lentidão do julgamento definitivo dos processos, englobando tanto a 

legislação como a estrutura do Poder Judiciário. 

Reale Junior (2000) ressalta que a reforma do Judiciário se faz necessária, devido 

ao aumento das causas a este submetido, levando a lentidão dos processos e que uma dos 

motivos do aumento das causas é devido à “litigância temerária” do Estado, nas três esferas, 

em sempre recorrer das decisões de primeira instância, cuja intenção é “empurrar com a 

barriga”, protelando a decisão final e, assim, congestionando o Judiciário. Ainda, segundo 

Reale Júnior (2000), a reformado Judiciário se situa no primeiro plano das urgências 

nacionais, porquanto a crise da justiça é a crise da sociedade e do Estado. Com a crise da 

Justiça está em jogo a própria cidadania. 



 

    

5.4 A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

 

A PGFN é principal ator na recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa da 

União. Entretanto todos os entrevistados afirmaram que a PGFN tem uma carência 

generalizada de recursos, tanto humano, quanto material, físico e tecnológico. 

Quanto aos recursos materiais e tecnológicos, não foi procedida uma análise, pois 

esta análise se restringiu ao quantitativo de pessoal. Com base nos dados coletados, pode-se 

observar que é imenso o volume de processos que a PGFN tem que inscrever, ajuizar e 

acompanhar — 4.688.394.  

Como informou o Procurador Adjunto da PGFN, dos 728 procuradores, 225 

trabalham com a Dívida Ativa. Supondo que cada um destes procuradores trabalhe com 

inscrição e como, em 2002, foram inscritos no mínimo 725.410 novos processos, cada 

procurador na média seria responsável por verificar a certeza e a liquidez do crédito e as 

formalidades processuais de 3.224 processos. Em 2003, até julho, utilizando esta mesma 

metodologia, cada procurador seria responsável por 1.416 processos. Isto sem considerar o 

fato de que nem todos os processos que chegam à PGFN são automaticamente inscritos.  

Como se verifica, a quantidade de processo é enorme para cada procurador 

analisar, com o necessário e devido rigor que um título da importância da Certidão da Dívida 

Ativa – CDA, requer, pois a CDA é um título extrajudicial que goza de presunção de liquidez 

e certeza.  

A inscrição correta é fundamental para o rápido e eficiente processo de cobrança. 

A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, 



 

são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente (art. 203 do 

CTN). 

Art.203 A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, 

ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo 

de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão 

de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. 

 

Se forem feitos os mesmos cálculos com os processos ajuizados, em dezembro de 

2002 existiam 2.365.537 processos ajuizados. Eliminando-se 705.763 que, segundo o 

Relatório de Gestão da PGFN (2003), estão com valores abaixo de R$ 2.500,00, restariam 

1.659.774 processos. Supondo que só os 178 trabalhem com a execução, cada procurador 

seria responsável por despachar por algo em torno de 9.324 processos/ano. 

O pouco número de procuradores para a quantidade de processos pode ser 

computado como um dos fatores responsáveis pela baixa recuperação do crédito inscrito em 

Dívida Ativa. Considerando que o ano tem 300 dias úteis e cada procurador tem direito a 20 

dias de férias, restariam 280 dias. Para analisar e despachar 9.324 processos haveria de se de 

despachar uma média de 33 processos por dia e somente uma vez por ano por processo.  Isto 

obviamente não ocorre, assim o processo de execução fiscal se torna moroso. Existem 

processos que não demandam muita análise dos procuradores, são processos simples. 

Entretanto existem outros que necessitam de uma análise minuciosa, de uma pesquisa 

detalhada, o que demanda tempo para responder.  

O Relatório de Gestão da PGFN (2003) informa que o número de atuações de um 

procurador, em cada processo, é de no mínimo de três em cada instância, assim se deduz que 

o volume de trabalho é extremamente alto para a quantidade de procuradores. O anexo C 

demonstra que o número de peças judiciais totais (contestações, recursos, petições, tanto de 



 

defesa, como de execução fiscal) produzidas pela PGFN em 2002 foi de 2.402.75420, como a 

PGFN possui 403 procuradores atuando em defesa e execução fiscal, resulta em  uma média 

acima (pois os dados são parciais) de 5.962 peças judiciais produzida por procurador em 

2002. É um volume muito grande de trabalho, o que provoca com certeza uma diminuição da 

qualidade. 

Castro (2003a) comenta que Tribunal de Contas da União no Acórdão no 

122/2003 - Processo TC 008.883/1999-8, no item 9.5, recomenda “[...] ao Ministério da 

Fazenda o preenchimento das vagas atualmente existentes no cargo de Procurador da Fazenda 

Nacional, bem como avaliar a elevação do quadro atual desses servidores e a dotação de um 

quadro próprio de apoio técnico e especializado junto à PGFN [...]”. 

Outro problema que exposto nas entrevistas e que o Acórdão do TCU destaca é 

sobre o corpo de servidores que apóiam as atividades dos procuradores. Atualmente são 1530 

servidores que atuam na PGFN em todo o Brasil. 

Castro (2003b) comenta que além dos servidores que trabalham na PGFN serem 

em número pequeno e não pertencerem ao corpo próprio da PGFN estão mal distribuídos. O 

Estado de São Paulo possui 147 servidores de apoio; O Estado do Rio Grande do Sul, 84; 

Minas Gerais, 71; Paraíba, 46; Goiás, 44; Ceará, com 34 e Alagoas, com 28. O Quadro a 

seguir demonstra a quantidade de processo por servidor de apoio por Estado. 

 

                                                 
20 Esta quantidade é parcial, pois não constam os dados de algumas representações da PGFN. 



 

 

Quadro 17 

Média de processo por servidor de apoio por estado 

Estado 
Quantidade de 

servidores de apoio 

Média de  processo 

por servidor 

Média de valor (R$) de 

processo por servidor 

São Paulo 146 9.980               500.418.734,36  

Minas Gerais 71 6.125               156.675.700,40  

Rio G.do Sul 84 4.268               137.301.691,26  

Ceará 34 3.416               114.457.440,94  

Goiás 44 3.491                 93.806.387,40  

Alagoas 28 1.449                 65.464.556,42  

Paraíba 46 1.240                 30.984.873,29  
      Fonte: CASTRO (2003) 

      NOTA: não foi fornecida informação sobre os demais estados 

 

O Quadro 17 demonstra que os servidores de apoio realmente estão mal 

distribuídos pelos estados, pois São Paulo, com maior número de processos e com o maior 

estoque monetário da Dívida Ativa, é o que possui a maior média de processo por servidor de 

apoio (9.980), Minas Gerais, terceiro estado em número de processos e de valor possui 6.125 

processos por servidor, enquanto estados com menos processos possuem uma média menor, 

como: Alagoas, com 1.449 e Paraíba, 1240. Demonstrando problemas quanto ao 

gerenciamento dos servidores, pois pelos dados fornecidos, os servidores em São Paulo e em 

Minas Gerais têm que trabalhar de 4 a 6 vezes mais que os dos estados de Alagoas e da 

Paraíba. 

A qualidade dos processos de execução fiscal da PGFN foi objeto de referência 

nas entrevistas com os juízes, e um deles chegou a comentar de um modo duro que “a PGFN 

ajuíza um processo de qualquer jeito”. Apesar dos procuradores não comentarem o assunto, os 

juízes responderam que muitas execuções fiscais chegam ao Judiciário com defeitos nos 

processos: dados cadastrais e dados de valores incorretos ou faltando, falta de peças 

necessárias e até processos cuja quitação já ocorreu.  



 

Esta situação prejudica o trabalho do Judiciário, pois os processos com 

informações incorretas têm que retornar à PGFN para correções, outras vezes o oficial de 

justiça não tem como encontrar o devedor, nem bens. Estes atos geram uma menor eficiência 

no Poder Judiciário e dificultam a recuperação do crédito inscrito na Dívida Ativa. 

A necessidade de ajuizar o crédito, para que este não prescreva, aliada à grande 

quantidade de processos para executar e o quantitativo restrito de servidores lotados na 

PGFN, justifica que a qualidade dos processos de execução fiscal fique prejudicada. 

Além das fraquezas anteriormente citadas, existe ainda o problema da 

inconsistência dos dados monetários decorrentes dos diversos índices de atualização 

monetária. CASTRO (2003a, p.04) comenta a situação dos processos inscritos na Dívida 

Ativa da União: 

No caso da União, no estoque de Dívidas por serem cobradas temos 

seguramente mais de 50% (cinqüenta por cento) dos valores contabilizados 

nas categorias de “inconsistentes” e “incobráveis”. A primeira hipótese — 

dos inconsistentes — decorre, em regra, de erros cavalares no manuseio do 

instrumento de declaração e confissão de dívida tributária. Temos visto 

inúmeras situações em que dívidas da ordem de milhões de reais são 

apresentadas e registradas como créditos da ordem de bilhões de reais pelo 

uso incorreto de moedas e indexadores monetários pelo contribuinte na 

declaração entregue ao Fisco. Já na segunda hipótese — dos incobráveis — 

temos dívidas decorrentes de financiamentos com o dinheiro público para 

empresas e pessoas físicas hoje desprovidas de qualquer patrimônio, 

rigorosamente “falidas”, na linguagem coloquial ou popular, sem precisão 

técnica. 

 

Este fato é plenamente justificado na medida em que o quantitativo de pessoal é 

insuficiente para atender à demanda de processos. Assim, devido ao volume de processos 

envolvidos, 4,688 milhões, juntamente com o pequeno contingente de servidores, não há 

como se fazer uma triagem rigorosa dos processos, o que acaba prejudicando a qualidade dos 



 

dados que compõem a Dívida Ativa. E conforme disse um dos procuradores entrevistados: 

“[...] a boa informação é fundamental num trabalho de recuperação do crédito público”. 21 

Existe, também, outro fato levantado, o dos processos incobráveis, que se devem 

ao tempo decorrido da ocorrência do crédito até a inscrição e o seu ajuizamento. O tempo 

entre o lançamento do crédito e o ajuizamento tem que ser o mais breve possível, para 

impedir que a empresa entre em dificuldades financeiras de modo a não ter bens para quitar 

os débitos para com a Fazenda Pública Federal. 

O tempo é um fator muito importante para a recuperação do crédito inscrito. 

Quanto mais rápida a máquina arrecadadora puder reconhecer o débito, e contatar o devedor 

para a quitação, maior a probabilidade de receber o crédito, pois “[...] quando uma empresa 

deve ao fisco, geralmente não deve a um só credor, então quem chegar primeiro tem maior 

probabilidade de receber”.22 

Isto não significa que a União não vá receber, mas a probabilidade de recebimento 

torna-se mais remota, devido a diversos fatores, como as próprias dificuldades da gestão do 

negócio até a falta de vontade e pagamento.  

Pela análise do quadro 14 se percebe que 214.127 processos têm mais de 102 

meses que estão ajuizados, sem contar o tempo que estes processos levaram no âmbito 

administrativo. Provavelmente alguns destes devedores nem devem mais existir ou os bens 

oferecidos a penhora, pelo passar do tempo, podem estar bastante deteriorados, o que 

inviabiliza a recuperação dos valores exigidos pela PGFN.  

As boas condições logísticas e de recursos são fundamentais na recuperação do 

crédito. Os juízes federais apontaram a falta de um depósito para recolher os bens leiloados e 

                                                 
21 A não identificação dos procuradores em Salvador deveu-se ao fato de eles ficarem com receio de retaliações, 

já que não foi permitida a realização de entrevistas na PGFN em Salvador e  que entrevista só deveria ser dada 

pelo procurador geral em Brasília. Não se concorda0com esta postura antidemocrática da PGFN, mas foi acatada 

para não prejudicar os servidores. 
22 Procurador da PGFN de Salvador. 



 

penhorados, como um fator que prejudica a recuperação dos créditos da Dívida Ativa, pois o 

bem fica com o depositário, que geralmente é parte integrante do processo. Os juízes 

acrescentaram, ainda, que a Fazenda Pública não mostrava interesse em adjudicar os bens 

levados a leilão e que não tinham sido arrematados. CASTRO (2003a, p.05) comenta esta 

situação da logística da PGFN:  

Por outro lado, as condições logísticas, em sentido amplo, de cobrança dos 

créditos fiscais são lastimáveis, para não dizer desesperadoras [...]. Também 

devem ser consideradas outras carências de ordem material, tais como: 

ausência de instalações adequadas (equipamentos, móveis e imóveis), falta 

de armazéns para bens removidos, entre outros.  

 

O Relatório de Gestão da PGFN 2002 (2003) comenta que não é de hoje que a 

PGFN se ressente da falta de estrutura compatível com a relevância de seu mister.  

Outro ponto citado nas entrevistas faz menção ao orçamento da PGFN. Alguns 

procuradores disseram que o problema da recuperação dos créditos da Dívida Ativa era “[...] 

dinheiro, o que a PGFN precisas é de orçamento para ter condições de exercer seu papel que é 

localizar bens para pagar os débitos”. 

Lacerda et  al. (2002) observam que, além dos problemas de gerenciamento, 

devido à falta de noção de administração de resultados, a restrição orçamentária a que a 

PGFN está submetida prejudica o trabalho de recuperação dos créditos da Dívida Ativa da 

União. Os relatórios de gestão de 2000, 2001 e 2002 também reportam os problemas das 

restrições orçamentárias que provocam cortes em projetos que melhorariam a recuperação do 

crédito.  

Um dado interessante consta no Quadro 18, sobre receitas e gastos da PGFN é que 

a receita esta sempre maior do que os gastos. Em 2000, a receita foi superior em R$ 157 

milhões, em 2001, R$ 32 milhões aos gastos e em 2002, R$ 176 milhões. A previsão 



 

orçamentária para 2003 foi de R$ 102 milhões, mas, como está havendo, segundo os 

relatórios mensais da PGFN, recordes de recuperação de crédito, este valor deve ser maior. 

Quadro 18 

Receita e gastos da  PGFN 

Item 
2000 2001 2002 Previsão 

2003* 

 Receita  com 

 Encargo legal 
206.760.730,80 136.712.152,46 238.781.522,57    185.650.236 

 Gastos Totais 49.082.857,32 103.787.716,07 62.419.886,81 83.587.921 

 Reserva de 

 Contingência 
157.677.873,48 32.924.436,39 176.361.635,76 102.062.315 

     Fonte: BRASIL,2001;2002;2003) 

     Nota: (*) Previsão de arrecadação do “encargo legal” no orçamento para 2003.   

 

A receita da PGFN tem a característica de ser própria. Juntamente com a 

arrecadação dos créditos da Dívida Ativa, a PGFN arrecada um percentual de dez a vinte por 

cento acrescidos ao valor reclamado, o chamado encargo legal23.  Em decorrência de 

determinação legal24, tais valores somente podem ser utilizados para: (a) o custeio e 

investimento da PFGN e (b) para remuneração dos procuradores (atualmente denominado 

pro-labore de êxito). Os valores do encargo legal não utilizado formam a Reserva de 

Contingência. Ao final do ano, os valores contidos na Reserva de Contingência se incorporam 

ao Caixa Único do Tesouro Nacional. 

Segundo os procuradores e o próprio relatório de gestão da PGFN (2003) as 

melhorias nas atividades da PGFN poderiam ser financiadas pelo encargo legal, não fossem 

os limites ou restrições externas de natureza orçamentária.  

                                                 
4 Decreto-Lei n. 1.025, de 1969.  

 

5 art. 3o. da Lei n. 7.711, de 1988, e no art. 8o., parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n. 101, de 2000) 



 

Um fato novo no processo na cobrança dos créditos devidos à União em 2003 foi 

que o Ministério da Previdência Social divulgou no seu site na internet25, a relação dos 

processos inscritos na Dívida Ativa do INSS, com o nome e os respectivos valores. 

Aproveitando o fato foi incluída, na entrevista, a pergunta se a divulgação dos processos 

ajudaria a recuperação dos créditos da Dívida Ativa da União. 

  As respostas foram contrárias e sem convicção, talvez por se tratar de um fato 

recente. Os advogados acharam uma inconstitucionalidade, um abuso de poder por parte do 

Ministério da Previdência Social, uma arbitrariedade do Governo, pois atingia a imagem dos 

inscritos (devedores). Os procuradores se mostraram reticentes quanto à melhoria da 

recuperação do crédito, respondendo que poderia haver muitas ações indenizatórias e o efeito 

seria o inverso. Os juízes disseram que não havia problema de inconstitucionalidade, até 

porque na, esfera judicial, existe a publicidade dos processos, ressalvando que deveria haver 

um rigor para inscrição em Dívida Ativa. 

O Procurador Adjunto da PGFN, disse que a Instituição não tem interesse na 

divulgação dos inscritos, posto que não acredita que com a divulgação possa melhorar a 

recuperação do crédito inscrito. Simplesmente, o que iria ocorrer, na sua opinião, seria uma 

série de processos indenizatórios por danos à imagem do devedor. 

A divulgação do devedores do INSS gerou uma celeuma tão grande que o 

Ministério da Previdência fez um comentário sobre o motivo da divulgação: 

O Ministério da Previdência Social cumpre, com este ato, uma 

determinação legal que vinha sendo ignorada. Trata-se da divulgação 

trimestral da lista atualizada dos devedores do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). A obrigação está prevista no artigo 81 da Lei 

8.212,26 de 24 de julho de 1991.  

A legislação também exige a publicação de relatório circunstanciado 

das medidas administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e 

                                                 
25 <http:// www.previdenciasocial.gov.br/devedores> 
26 Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências 



 

execução dessas dívidas. Assim, ao mesmo tempo em que exige 

transparência na divulgação de informações sobre todos os devedores 

do INSS, a lei exige a ação da autoridade política na solução dessas 

pendências. 

É importante considerar que a cobrança de dívidas num Estado de 

Direito deve obedecer ao devido processo administrativo e judicial, 

preservando o espaço à ampla defesa. As etapas de cobrança, tanto na 

administração quanto na Justiça, não devem, porém, ser obstáculo ao 

cumprimento das obrigações de pessoas físicas e jurídicas para com a 

Previdência Social, que necessita desses recursos para cumprir seu 

objetivo de proteção social.  

Em suma, a lei impõe ao INSS a obrigação de arrecadar até o último 

centavo de quem deve para pagar até o último centavo a quem tem 

direito. Com isso, ganha a cidadania27, que tem um forte mecanismo 

de controle à sua disposição, e ganha o Estado, que passa a cumprir de 

modo pleno as suas obrigações.  

Os dados divulgados nesta oportunidade representam um retrato, de 

30 de junho de 2003, da situação dos devedores inscritos em Dívida 

Ativa cujos débitos não estão parcelados ou não estão com 

exigibilidade suspensa por meio de depósito. Essas informações serão 

revisadas e atualizadas pelo INSS, com base em fatos supervenientes 

que sejam acrescentados à situação cadastral dos contribuintes. Sua 

livre consulta está à disposição da sociedade, por meio deste site, e se 

sujeita a comentários e contribuições de todos os interessados em 

aprimorar sua utilização (BRASIL,2003).  

 

Embora muito criticada por alguns setores da sociedade, a divulgação da lista de 

inscritos na Dívida Ativa do INSS se trata de uma obrigação prevista em lei, então tem que 

ser cumprido. O artigo 70 da CF / 88  prevê a obrigação do gestor público de prestar contas à 

sociedade brasileira: 

Art. 70. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

 

E a divulgação ela internet encontra também fundamento no artigo 48 da Lei 

Complementar n.º 101 de 04/05/2000:  

                                                 
27  grifo nosso 



 

Art.48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas 

e o respectivo parecer prévio [...]. 

 

O que o Ministério da Previdência Social fez não tem nada de ilegal, pelo 

contrário, o ministro agiu conforme determina a Lei 8.212/91. A Lei Complementar n.º 104, 

de 10/01/2001 — que altera os positivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código 

Tributário Nacional — faculta esta possibilidade de divulgação dos processos em Dívida 

Ativa: 

Art. 198.(CTN) Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 

seus negócios ou atividades. [...]. 

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas: [...]. 

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública, [...]. 

 

Assim, a legislação faculta à PGFN divulgar a relação dos inscritos na Dívida 

Ativa da União. A justificativa de evitar ações indenizatórias, a nosso ver, só tem fundamento 

se a PGFN não tiver confiança no seu banco de dados, como processos que contenham dados 

incorretos, processos já quitados e que ainda continuam na base de dados, entre outros. 

Como demonstrado, existe uma série de fraquezas no processo de cobrança dos 

créditos inscritos em Dívida Ativa, entretanto há também propostas para a melhoria da 

recuperação deste crédito. Além das propostas ditas nas entrevistas, Lacerda et al. (2002) 

enumeram uma série de iniciativas ou providências que tornariam mais eficiente a 

recuperação do  crédito da Dívida Ativa, como: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20104-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20104-2001?OpenDocument


 

1) aperfeiçoamento das prerrogativas legais dos procuradores nas ações de 

cobrança dos créditos da União com a adoção, entre outras medidas, a 

possibilidade de requisitar informações sobre bens e direitos de devedores; 

2) implementação de expedientes legais de estímulo ao cumprimento das 

obrigações pendentes, por parte dos devedores; 

3) implementação e dinamização dos grupos ou unidades de “Grandes 

Devedores”— devedores cujos processos possuem valores acima de R$10 

milhões —, combinado com a fiscalização da Secretaria da Receita Federal 

sobre o contribuinte executado, forçando o pagamento espontâneo; 

4) identificação das regiões com deficiência de atuação das unidades da PGFN; 

5) realização de mutirões para identificação de processos onde é possível a 

conversão de depósitos em renda ou a arrecadação através de Execuções 

Fiscais; 

6) implementação urgente de iniciativas no campo dos mecanismos de indução de 

pagamentos, como a sistemática inscrição em Dívida Ativa, no CADIN 

(Cadastro de Inadimplentes do Setor Público Federal) e na distribuição judicial 

das pessoas físicas co-responsáveis pelas dívidas em cobrança; 

7) estabelecimento de convênios com as Juntas Comerciais, Serviços 

Imobiliários, Cartórios de diversas naturezas, Secretarias das Fazendas 

Estaduais e Municipais, Poder Judiciário Estadual e Banco Central para troca 

de informações sobre a existência de bens, créditos e direitos em nome de 

contribuintes executados; 

8) implementação de cadastro informatizado nacional, no qual os diversos órgãos 

da administração direta e indireta, especialmente os voltados para a área social, 



 

poderiam declinar os bens de que carecem (computadores, móveis, imóveis, 

alimentos não perecíveis, medicamentos, automóveis e outros) de maneira a 

orientar as adjudicações a serem levadas a efeito por Procuradores da Fazenda 

Nacional nos autos de Execuções Fiscais em curso; 

9) recomposição do orçamento de custeio e investimento  da PGFN para fazer 

frente às iniciativas e despesas administrativas necessárias para que se alcance 

o desejável incremento de arrecadação.      

 

Como se verifica a maioria das propostas a serem executadas de modo a melhorar 

a recuperação do crédito inscrito na Dívida Ativa da União depende de decisão administrativa 

da PGFN e do Poder Executivo. Seriam necessárias, também, conforme as entrevistas, uma 

reforma na legislação de modo a dar mais celeridade ao processo judicial, e a 

responsabilização mais rígida dos administradores e sócios-gerentes. 

 

 

 

 

 



 

6 DISCUSSÃO 

 

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a PGFN vem, ano a ano, 

aumentando os valores recuperados, em 2001 foram R$ 5,29 bilhões; em 2002, R$ 6,87 

bilhões e em 2003, até julho foram recuperados R$ 4,65 bilhões. Entretanto, o acréscimo 

monetário no estoque da Dívida Ativa foi muito maior: R$ 25,15 bilhões em 2001, R$ 23,35 

bilhões em 2002 e R$ 17,95 bilhões até julho de 2003. Portanto, anualmente, o que se está 

acrescentando à Dívida Ativa é maior do que aquilo que se está recuperando. 

A recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União envolve diversos 

atores e fatores que estão fortemente relacionados entre si. Do que foi exposto até aqui, 

percebe-se que a Legislação, o Processo Judicial, o Judiciário, a PGFN e o Executivo estão 

todos extremamente envolvidos no processo de recuperação do crédito da Dívida Ativa da 

União. 

  Segundo os entrevistados e pela análise dos dados levantados, verifica-se que: 

1. a legislação brasileira que trata da recuperação do crédito público, não está   

respondendo às atuais demandas, tanto na área processual — a possibilidade 

de protelar a decisão final, devido ao rito processual e a quantidade de 

recursos —; bem como na área penal e de responsabilização dos sócios e 

administradores; 

2.  a PGFN não tem, atualmente, estrutura para fazer atender à demanda —  

milhares de processos inscritos e ajuizados por ano —.É uma quantidade 

muito superior à capacidade que a PGFN possui para atender com precisão, 

tempestividade e qualidade que estes processos requerem; 



 

3. o Judiciário possui problemas estruturais, tanto de recursos humanos como 

materiais que não atendem a realidade atual. 

Os entraves à recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa estão fortemente 

relacionados. Os atores que interagem para a recuperação dos créditos inscritos em Dívida 

Ativa da União devem estar munidos de recursos, em condições e sintonizados para responder 

às novas demandas. Bem como os empecilhos de ordem processual e legal devem ser 

removidos para que o processo de recuperação seja agilizado.  

Então, para fazer frente a esses desafios, a PGFN e o Poder Judiciário tem que 

estar em condições operacionais adequadas, em termos materiais, tecnológicos e de pessoal. A 

legislação brasileira deve, desta forma, estar apta a responder a esta nova dinâmica da 

realidade. 

Lacerda et al. (2002) observam que a Administração Tributária Federal, em 

verdade, foi submetida a um processo de desaparelhamento, com perda de prerrogativas, 

limitação de suas atribuições, redução do quadro de pessoal técnico e de apoio administrativo 

(este inexistente na PGFN), falta de materiais necessários ao exercício de suas funções, etc. 

Este fato, segundo os autores, contraria até a Constituição Federal de 1988, quando dispõe que 

a Administração Fazendária terá precedência no contexto da Administração Pública. 

Batista Jr (2002) comenta que, com uma Administração Tributária desprovida de 

recursos humanos e materiais na escala e na qualidade compatíveis com uma economia 

complexa e de proporções continentais como a brasileira, o sistema tributário, por mais bem 

concebido que possa ser do ponto de vista da legislação, deixará fatalmente a desejar em 

termos de qualidade, eficácia e justiça social. 

Justiça social significa que todos pagam o que lhe é justo, para contribuir para 

financiamento do Estado, e quando não ocorre esta justiça, um grupo é prejudicado em 



 

detrimento de outro. Um grupo esta deixando de pagar sua cota-parte, enquanto outro grupo é 

prejudicado,pois esta pagando mais que o devido. 

Nos trabalhos de Kaldor (1963, p.89-90) sobre tributação, os problemas da 

administração tributária aparecem com grande destaque: 

Al mismo tiempo, estoy convencido de que un sistema tributario efectivo es 

técnica y administrativamente factible, tanto para los países subdesarrollados 

como para los desarrollados, y que la evasión fiscal en gran escala no prueba 

la existencia de problemas insuperables Del genero antedicho, sino solo la 

existencia de presiones políticas que originan una legislación inadecuada y 

prácticas o normas administrativas defectuosas.  Claro está que cuantos 

resultan perjudicados por el cambio habrán de preferir la perpetuación de un 

sistema tributario ineficaz y que como, en muchos casos, aquellos son los 

grupos más influyentes, los obstáculos políticos al establecimiento de un 

sistema fiscal apropiado resultan formidables. 

 

Kaldor, em 1962, já falava que o sistema tributário não é apenas uma questão de 

legislação tributária e administração tributária apropriada, mas que a existência de pressões 

políticas no trabalho da Administração Tributária faziam com que tanto a legislação fosse 

inadequada, como a gestão fosse ineficiente, de modo a tornar a arrecadação improdutiva, ou 

menor do que efetivamente poderia ser, se os problemas que emperram a arrecadação fossem 

resolvidos.  

Sem dúvida, os principais ou maiores devedores vão sempre preferir um sistema 

que não puna os devedores do fisco com rigor, uma PGFN ineficiente, um Judiciário 

inoperante, pois assim podem pagar menos tributos.    

O Coordenador-geral da Dívida Ativa da União, em entrevista à Gazeta 

Mercantil, informou que 5% dos inscritos na Dívida Ativa da União representam 80% do 

montante da Dívida Ativa (PEREIRA, 2003). Ou melhor, dizendo, 234 mil devedores são 

responsáveis por R$ 153 bilhões, uma média de R$ 654 mil por devedor. Portanto, os maiores 

beneficiados com a ineficiência do sistema de recuperação do crédito inscrito na Dívida Ativa 



 

da União são estes 234 mil devedores, que, pelo valor médio dos débitos, devem ser grupos de 

grande porte econômico. 

Batista Jr. (2002) afirma que estudos da Secretaria da Receita Federal – SRF 

revelavam que os indivíduos de maior patrimônio e as empresas de grande porte se 

aproveitavam da fragilidade da fiscalização ou de deficiências da legislação para constituir-se 

em espécie de casta de privilegiados, que pouco colaboram para o pagamento de impostos e 

contribuições. Para tal, recorrem a inúmeros expedientes e manobras — a inadimplência, o 

chamado planejamento tributário, a contestação judicial ou a sonegação pura e simples —, 

para escapar no todo ou em parte das suas obrigações fiscais.  

Estes trabalhos da SRF, segundo Batista Jr. (2002), demonstram que a elisão 

fiscal se deve às várias manobras permitidas por uma legislação defeituosa ou pela lentidão do 

sistema judiciário. Em função de brechas e insuficiências da legislação e do uso generalizado 

de liminares judiciais, as grandes empresas e instituições financeiras continuavam 

conseguindo se livrar de grande parte da carga tributária. 

Batista Jr. (2002) faz referência, ainda, a uma deficiência da política tributária no 

Brasil, que é tolerante com a inadimplência dos contribuintes, comentando, também que 

freqüentes anistias e parcelamentos generosos incorporam-se às expectativas dos agentes 

econômicos, estimulando-os a suspender ou retardar o pagamento dos tributos devidos e que o 

estímulo à inadimplência é reforçado sempre que os encargos (as taxas de juros e as multas) 

incidentes sobre os tributos em atraso são inferiores às taxas de juro de mercado. Assim a 

inadimplência pode-se tornar uma fonte atrativa de financiamento do setor privado, 

especialmente em épocas de dificuldades econômicas. 

As constantes alterações na lei contra os crimes tributários retratam bem a 

influência das forças políticas num fato desta importância que é o financiamento do Estado 

brasileiro. A Lei 8.137, de 27/12/1990 — a Lei do Colarinho Branco — que define crimes 



 

contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, sancionada pelo 

Presidente José Sarney, determinava penalidades para diversos delitos econômicos e 

tributários, penas estas que iam de detenção de 6 meses, até a reclusão por 5 anos, entretanto o 

artigo 14 desta mesma Lei determinava a extinção da punibilidade dos crimes definidos nos 

artigos 1o a 3o 28 quando o agente  pagasse o tributo ou a contribuição antes do recebimento da 

denúncia pelo Judiciário.  

                                                 

28 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 

acessório, mediante as seguintes condutas:  

        I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, 

        II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 

natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, 

        III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável, 

        IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, 

        V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda 

de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

        Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

        Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá 

ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 

atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

        Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

        I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 

eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo, 

        II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, 

        III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a 

parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal, 

        IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 

liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento, 

        V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 

tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

        Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Seção II 

Dos crimes praticados por funcionários públicos 

        Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 

        I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função, 

sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou 

contribuição social, 



 

A tolerância com responsáveis por crimes contra a ordem tributária é um 

incentivo à sonegação dos tributos. A Lei 8.383 de 30/12/1991, sancionada pelo Presidente 

Fernando Collor, no seu artigo 98 revogou a extinção da punibilidade, ou seja, mesmo 

pagando o valor devido, agente infrator seria acusado penalmente. Assim, sonegar ou praticar 

algum outro crime contra a ordem tributária se tornou uma atividade de alto risco, pois ao 

agente infrator havia a possibilidade de punição penal. 

Entretanto em 26/12/1995, a Lei nº 9.249, sancionada pelo Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, no seu artigo 34 restabeleceu a  extinção da punibilidade dos crimes contra 

a ordem tributária, no caso do pagamento antes do recebimento da denúncia. 

Bonsaglia (1999, p.20) comenta bem esta situação da extinção da punibilidade dos 

crimes tributários quando o agente  pagar o tributo ou a contribuição antes do recebimento da 

denúncia: 

   Na hipótese, improvável, de a fiscalização tributária (carente de 

quadros suficientes e sujeita a diversos óbices, como extrema 

dificuldade em ter acesso às informações bancárias dos 

investigados) detectar uma fraude fiscal, está legalmente 

desestimulada de comunicá-la de pronto ao Ministério Público, 

somente podendo fazê-lo muitos anos depois. Na hipótese, também 

pouco provável, diante de tantas dificuldades antepostas, de uma 

iminente propositura de ação penal antes que ocorra a prescrição, o 

sonegador pode ainda quitar o débito e livrar-se definitivamente do 

processo criminal. Alguém de sã consciência poderia duvidar dos 

efeitos nefastos que adviriam para a tranqüilidade geral se a lei, 

similarmente, dispusesse que nos crimes de furto o ressarcimento do 

dano antes do início da ação penal fosse, também, causa extintiva da 

punibilidade?[...]. 

  

A idéia que perpassa é que o delito tributário não é um crime e sim uma leve 

infração, pois sua punição pode ser abrandada. O interessante é que, em um período em que se 

                                                                                                                                                         
        II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, para 

deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 

8 (oito) anos, e multa. 

        III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da 

qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument


 

promove o discurso da crise fiscal, de que o Estado brasileiro é deficitário, de que o Estado 

brasileiro tem que fazer o ajuste fiscal, pois suas despesas superam as suas, em contraposição 

a este discurso, este mesmo Estado promove um afrouxamento da legislação penal tributária e 

de repressão aos crimes fiscais.  

A falta de estrutura do Judiciário, da PGFN e a defasagem da legislação denotam 

uma despreocupação com a eficiente recuperação dos valores da Dívida Ativa da União. 

Segundo Juiz Federal, Roberto Carlos de Oliveira, o Executivo se comporta como se estas 

questões não o envolvessem, não fossem do seu interesse. Um procurador da Fazenda 

Nacional reportou que o trabalho da PGFN era de “faz de conta”, devido às dificuldades que a 

PGFN tinha na execução do trabalho de recuperação dos créditos da Dívida Ativa e as 

facilidades que os devedores tinham para prolongar o processo de execução fiscal. 

As mudanças na PGFN para melhorar a recuperação dos créditos da Dívida Ativa, 

como criação de um setor de verificação de patrimônio, criação de um corpo funcional de 

apoio, contratação de procuradores e servidores, orientação das ações para os grandes 

devedores, intercâmbio de informações entre os órgãos do próprio executivo entre outras 

medidas, são decisões que dependem essencialmente do Executivo Federal.   

As mudanças na estrutura do Judiciário para agilizar a recuperação dos créditos da 

Dívida Ativa, como maior número de juizes e de servidores, estrutura física, tecnológica e 

material, depende do entrosamento da cúpula do Poder Executivo com a do Poder Judiciário 

para definir o que é preciso e como pode ser solucionada a falta de estrutura do Judiciário que 

atrapalha a recuperação tempestiva dos créditos da Dívida Ativa.  

As mudanças necessárias na legislação para melhorar a recuperação dos créditos 

da Dívida Ativa dependem basicamente do entrosamento da cúpula do Poder Executivo com o 

Poder Legislativo, juntamente com o Poder Judiciário, para definirem as alterações na 

legislação, que solucionem os entraves legais que prejudicam a recuperação dos créditos da 



 

Dívida Ativa. Obviamente que estas alterações devem ser propostas dentro das normas do 

Estado Democrático de Direito, de modo que não se cometa nenhuma injustiça ou arranhe o 

direito constitucional de defesa.  

As cúpulas dirigentes do Estado, no caso, os Poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário, estão, portanto, de alguma maneira, envolvidas no processo de recuperação dos 

créditos da Dívida Ativa. Assim, os três Poderes precisam estar dispostos a melhorar a 

eficiência da recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa.  

Ao se analisar a processo de recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa, 

verifica-se a existência de tantas dificuldades estruturais, na PGFN, no Judiciário e na 

legislação tributária e processual, que fica difícil imaginar que a cúpula dirigente do Estado 

não tem conhecimento destas dificuldades, e que estas não são corrigidas simplesmente por 

questões de dificuldades técnicas.  

Conforme visto, os problemas que entravam e emperram a recuperação dos 

créditos inscritos em Dívida Ativa, já foram levantados e diagnosticados. As soluções para 

resolver ou, pelo menos, minorar estes problemas já existem. Então, por que não se aplicam as 

soluções levantadas? 

A quem interessa uma PGFN ineficiente? Uma PGFN desaparelhada? Sem 

pessoal, sem recursos materiais, tecnológicos e de pessoal? Que reflete em uma recuperação 

de créditos abaixo do que seria adequado.  

A quem interessa um processo judicial lento, moroso, cheio de recursos? Uma 

legislação que não pune com rigor o não pagador da Dívida Ativa? Por que não se faz 

rapidamente uma atualização da legislação, para acelerar o processo se o Estado precisa de 

recursos? 



 

Do mesmo modo, a quem interessa um Judiciário desaparelhado para a demanda? 

Um judiciário com baixo número de juízes? Com baixo número de servidores? Todos esses 

problemas tornam o Judiciário ineficiente.  

O fato de não se implementarem as soluções administrativas e as alterações na 

legislação demonstra um “descaso” do Estado brasileiro com a justiça fiscal, ou uma 

conivência com a situação existente. Analisando o processo de recuperação dos créditos da 

Dívida ativa da União percebe-se que a solução dos problemas não é só uma questão técnica. 

O “caos” existente na recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa beneficia alguém ou 

algum grupo, grupo este que tem força política para barrar qualquer tentativa de melhoria do 

processo.  

A dimensão política não passou despercebida nos trabalhos de Kaldor, quando 

este comenta que os grupos mais prejudicados com a eficiência da Administração Tributária, 

geralmente são os grupos mais influentes no governo e tinham maiores interesses em que o 

sistema fosse ineficiente. A subutilização do potencial de tributação nos países 

subdesenvolvidos reflete, certamente, as insuficiências da legislação tributária, da 

administração tributária ou uma combinação dos tipos de problemas. Porém, as insuficiências 

legislativas e administrativas não podem, por sua vez, ser atribuídas senão parcialmente à falta 

de conhecimento, compreensão ou competência, pois resultam também da “[...] resistência de 

poderosos grupos de pressão que obstruem o caminho de uma reforma tributária efetiva” 

(KALDOR apud BATISTA Jr, 2002, p.227) 

Batista Jr. (2002) ressalta que as deficiências e fragilidade da administração 

tributária e do sistema de fiscalização no Brasil são antigas, que se vêm acumulando ao longo 

dos anos, fazendo parte de um processo mais amplo de desarticulação do Estado brasileiro e 

enfraquecimento de instrumentos vitais da administração pública. E que esta fragilidade é 



 

reflexo de um problema maior: a inexistência de determinação política de combater a evasão 

de forma incondicional e irrestrita. 

Miliband (1978), estudando o Estado nas sociedades capitalistas, comenta que a 

relação entre o Estado e a elite dominante é de tal forma encoberta que as conexões estreitas 

só se dão a conhecer através de um estudo mais acurado, em que fica revelado que os 

detentores do poder estatal são, por inúmeras e distintas razões, os agentes do poder 

econômico privado. 

Poulantzas (1978) comenta que a atuação do Estado reflete as relações de força no 

seio do bloco do poder e que, por vezes, as intervenções econômicas do Estado não são 

simplesmente intervenções técnicas, mas, sim, intervenções políticas. A intenção não é 

somente direcionada pela melhor solução técnica, mas a melhor solução que atenda aos 

interesses da elite dominante. Elite esta composta de agentes econômicos e burocratas de alto 

escalão, que se utilizam do Estado em proveito próprio. 

Embora o Estado reflita os desejos e os interesses das elites dominantes, em uma 

democracia representativa como a brasileira, a intervenção estatal não demonstra estes 

interesses de maneira direta e explícita. Bobbio (1986) comenta em uma democracia 

representativa, os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política e que o 

representante político deveria perseguir os interesses da nação e não os interesses particulares, 

mas na realidade o que acontece é justamente o contrário. 

O estudo da recuperação dos créditos da Dívida Ativa da União demonstra bem o 

processo de utilização de medidas que encobrem a real intenção das decisões “técnicas ou 

econômicas”. Por vezes, uma decisão fundamentada em parâmetros técnica está na verdade 

acobertando decisões políticas.  



 

As dificuldades interpostas na recuperação dos créditos da Dívida Ativa são 

muitas: problemas na PGFN, problemas no Judiciário e deficiência na legislação que 

permitem postergar ou mesmo impedir recuperar a maior parte do crédito inscrito, posto que 

são decorrentes de grupos economicamente fortes e que têm um poder de influência muito 

grande no Estado brasileiro. Sendo estes grupos os grandes beneficiados com o “caos” vigente 

na área de recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa. 

Como, em uma democracia, as forças dominantes economicamente não podem 

impor de maneira autoritária a sua vontade, elas influenciam as tomadas de decisão através 

das instituições vigentes. “A classe economicamente dominante governa através de 

instituições democráticas” (MILIBAND, 1982, p.35), de modo que as decisões econômicas e 

técnicas retratam os anseios dessas classes. 

A relação entre a classe economicamente dominante e o Estado fica mais evidente 

quando se percebe, que embora a Lei faculte a divulgação da relação dos nomes dos inscritos 

na Dívida Ativa da União a PGFN não o faz. Agindo deste modo, a PGFN, além de ir contra a 

legislação vigente, pois o CTN faculta a divulgação, beneficia os grandes devedores, os quais 

não querem que a sociedade saiba que se estão aproveitando de um dinheiro que pertence ao 

Estado, pois são os grandes beneficiados. Daí decorre a polêmica que surgiu quando o 

Ministério da Previdência divulgou a relação dos inscritos na Dívida Ativa do INSS 

(BRASIL, 2003).  

Embora não se possa afirmar que a divulgação dos inscritos promova um aumento 

da recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa, não deixa de ser, como bem frisou o 

Ministro da Previdência Social, um ganho para a cidadania (BRASIL, 2003).  A partir do 

momento em que a sociedade tem conhecimento de quem de fato está e quem não está 

contribuindo para o financiamento do Estado, a própria sociedade começa a exigir do Estado 

uma posição mais dura para com aqueles que não cumprem com a sua obrigação com a 



 

Fazenda Pública Federal e, portanto, se apropriam do dinheiro público. É uma questão de 

justiça fiscal, pois se algum grupo da sociedade não paga a sua cota-parte, esta recairá sobre 

os demais grupos desta sociedade.  

As relações do Estado com a sociedade têm que ser mais transparentes e claras. 

Os atos do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) têm que ser públicos, transparentes, de 

fácil acesso e entendimento por toda a sociedade. Um dos princípios básicos da administração 

pública é a publicidade, que é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início 

de seus efeitos externos. 

Meirelles (1998) comenta que todo ato administrativo deve ser publicado, porque 

pública é a Administração que o realiza, só se admitindo sigiloso nos casos de segurança 

nacional, investigações policiais ou interesse superior da Administração e que 

lamentavelmente, por vício burocrático, sem apoio na lei e contra a índole dos negócios 

estatais, os atos vêm sendo ocultados dos interesses e do povo em geral, sob o falso 

argumento de que são sigilosos, quando na realidade, são públicos e devem ser divulgados e 

mostrados a qualquer pessoa que deseje conhecê-lo. 

Entretanto, os dados divulgados devem ser de fácil entendimento, senão a 

finalidade da publicidade fica sem efeito. De nada adianta a divulgação de documentos pelo 

Estado, se a sociedade tem dificuldade de entender o objeto. Só quem não apóia a 

transparência nas decisões do Estado é quem tem algum ganho com a obscuridade e, portanto, 

não deseja perder este ganho. 

A sociedade precisa discutir mais as questões de financiamento do Estado, as 

relações de débito e crédito entre o Estado brasileiro e a sociedade, para se verificar se todos 

estão contribuindo da maneira eqüitativa com a sua renda ou se uns estão se aproveitando das 

suas relações de conhecimento, para diminuir a sua contribuição para o financiamento do 

Estado.  



 

A administração publica tem que ser valorizada, pois é esta quem executa as 

tarefas do Estado. Uma administração pública valorizada, tanto em termos salariais, como em 

termos de condições para executar bem a sua tarefa, é condição necessária para o atingimento 

dos objetivos do Estado. Ao contrário, uma administração pública desvalorizada e sem 

condições de trabalho prejudica o atingimento das metas do Estado, que é a melhoria dos 

serviços aos cidadãos. 

 A transparência do Estado nas questões da administração pública também se faz 

necessária, para a sociedade saber como estão as condições de trabalho dos servidores 

públicos responsáveis pela recuperação dos créditos da Dívida Ativa, pois hoje a visão que se 

passa para a sociedade é de servidores públicos preguiçosos e incompetentes, quando, na 

verdade, o que ocorre é que os servidores não têm condições de trabalho.  

Um Estado fraco, com uma administração pública ineficiente, só favorece os 

grupos que não precisam da ajuda do Estado, enquanto a maioria da população, que não 

possui condições de suprir suas necessidades, é prejudicada, pois o Estado não tem receita 

para cobrir os gastos públicos necessários para bem atender esta parte da população.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União tem sido marcada 

por uma série de dificuldades. Embora os valores recuperados estejam aumentando ano após 

ano os acréscimos no estoque da Dívida Ativos da União têm sido maiores. Este tema é não se 

trata de um tema de simples abordagem, possui uma certa complexidade, pois envolve vários 

fatores e atores com interesses por vezes diversos que dificultam e emperram o processo de 

recuperação dos créditos. 

 O objetivo desta dissertação foi, a partir do estudo empírico do processo de 

recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União, clarificar o debate da 

problemática sobre as causas da baixa recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa.  

 Dentro do quadro referencial teórico construído, partiu-se do princípio que para o 

ajuste fiscal o Brasil deveria se esforçar ao máximo para aumentar a sua arrecadação. 

Entretanto a baixa recuperação dos créditos da Dívida Ativa demonstrava uma oposição a este 

princípio. Os dados levantados demonstram claramente que a Dívida Ativa da União vem 

crescendo de forma intensa devido a baixa recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa 

da União.  E esta baixa recuperação deve-se principalmente a: 

a) existência de problemas de ordem operacional na PGFN e no Poder 

Judiciário; 

b) problemas de ordem legal na legislação brasileira que trata da execução 

fiscal, da responsabilização dos sócios e da punição dos infratores nos 

crimes contra a ordem tributária; 

c) existência de uma apatia do Estado brasileiro em promover as mudanças 

necessárias a melhoraria da recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa.  



 

A legislação brasileira contém brechas que dificultam a imputabilidade dos crimes 

tributários e a agilidade do processo de execução fiscal, juntamente com as dificuldades da 

ação governamental para agilizar o processo, bem como as deficiências na máquina 

arrecadadora, deficiência na máquina cobradora e a deficiência no Judiciário permite ao 

devedor fazer com que o seu processo de execução se prolongue indefinidamente, se este 

devedor tiver condições financeiras de bancar uma boa estrutura de advocacia, que saiba 

manejar com eficiência os instrumentos jurídicos disponíveis na legislação brasileira.  

A pesquisa realizada permite concluir também que o Estado brasileiro demonstra 

uma certa apatia ou morosidade em solucionar os entraves à recuperação dos créditos da 

Dívida Ativa da União. Incentivando não só a elisão fiscal e a postergação do pagamento dos 

débitos, como também a própria sonegação fiscal, pois, ao extinguir a punibilidade ao infrator 

dos crimes contra a ordem tributária no caso de pagamento do débito antes de denuncia, 

diminui o risco a punição penal deste. 

O Estado brasileiro, agindo deste modo, contraria o seu próprio discurso de crise 

fiscal, da necessidade de fazer um ajuste fiscal.  De certo, o Brasil possui um problema fiscal, 

mas não uma crise como se divulga, haja vista que o Estado brasileiro tem créditos 

reconhecidos a receber, que conforme demonstrado, se aproximam do valor da sua Dívida 

Passiva, sem contar os valores que ainda não foram devidamente computados e reconhecidos, 

como as terras de marinha, entre outros.  

As observações realizadas no Capítulo 6 permitem não apenas concluir que a baixa 

cobrança da União favorece os maiores devedores, que são apenas 5% dos devedores inscritos 

na Dívida Ativa da União, mas também, que uma recuperação efetiva destes créditos atingirá 

principalmente a estes devedores responsável por 80% dos créditos inscritos na Dívida Ativa 

da União. 



 

A atuação do Estado reflete as relações de força no seio do bloco do poder. Suas 

decisões políticas do Estado espelham os interesses dos agentes políticos mais influentes, 

embora a intervenção estatal não demonstre, explícita e diretamente, estes interesses. As 

intervenções do Estado na área da recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa têm 

justificativas técnicas, mas contém uma forte influência política.  

 Devido às deficiências no processo de recuperação de um crédito da União é 

possível postergar do pagamento. Assim embora não rompendo com as instituições vigentes 

no país, posto que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, as elites econômicas mantêm 

seus privilégios em relação aos outros segmentos da sociedade. 

Este trabalho demonstrou que as finanças públicas, no Brasil, precisam ser mais 

transparentes, posto que a dificuldade na obtenção de informações sobre a Dívida Ativa da 

União e a impossibilidade de entrevistas com os procuradores da Fazenda Nacional, em 

Salvador, refletem o receio que a cúpula do Estado tem da divulgação dos atos 

administrativos. 

 A falta de transparência na divulgação dos dados financeiros do Estado prejudica 

a cidadania, pois dificulta o debate das relações de débito e crédito entre o Estado e a 

sociedade, posto que não existem dados concretos para se analisar e fundamentar os pontos de 

vista contrários ao paradigma vigente, reduzindo-se desta forma, o poder de contra-

argumentação.  

Uma cidadania ativa através da qual a sociedade exige a boa utilização dos 

recursos públicos e punição efetiva nos casos de práticas que prejudiquem a boa gestão destes 

recursos, é um fator inibidor de práticas danosas ao patrimônio público, permitindo um 

controle efetivo dos recursos públicos por parte da sociedade. Entretanto esta cidadania só 

pode ser exercida se existe transparência dos atos administrativos, ampla divulgação e 

facilidade de obtenção de dados e informações da administração pública. Então, para evitar 



 

este controle por parte da sociedade, dificultam-se a divulgação e o acesso dos dados do 

Estado. 

Desse modo, cabe destacar que esta pesquisa atingiu plenamente o objetivo geral 

traçado de início, que era o de compreender o motivo pelo qual a recuperação dos créditos 

inscritos na Dívida Ativa da União é baixa e, também, os objetivos específicos, posto que ao 

estratificar a Dívida Ativa da União foi possível conhecer não só sua estrutura e composição, 

como também o modo como ela vem crescendo ao longo dos anos. Além disso, ao serem 

identificados os fatores responsáveis pela baixa recuperação dos créditos da Dívida Ativa, 

também foi possível verificar o  entrelaçamento de fatores de natureza técnica e política e o 

modo como agem de maneira a prejudicar a eficiente recuperação destes créditos. 

Outra importância deste trabalho foi contribuir para amadurecer o debate sobre o 

financiamento do Estado brasileiro, posto que, quanto mais amplo e maduro for este debate, a 

cidadania brasileira sairá ganhando bem como o projeto de construção de um país mais justo.  

Entretanto este trabalho está longe de esgotar o tema. Pelo contrário, ele abre uma 

nova vertente para futuras pesquisas que venham a contemplar as particularidades das 

relações sobre o financiamento do Estado e as relações de débito e crédito entre o Estado e a 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

 

 

A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO. Editorial. O Estado de S.Paulo, 11 out. 2002. disponível 

em: <http://www.estadao.com.br.>. Acesso em: 19 nov.2002. 

 

ARAÚJO, André. A Escola do Rio: fundamentos políticos da nova economia brasileira:as 

origens ideológicas do  Plano Real. São Paulo: Alfa Omega, 1998. 

 

BATISTA Jr., Paulo Nogueira.  A economia como ela é.... 3. ed. rev. ampl.  São Paulo: 

Boitempo, 2002. 

 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política.Tradução 

Marco Aurélio Nogueira. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

BONSAGLIA, Mario Luiz. A lei como causa da impunidade dos crimes fiscais. Boletim dos 

Procuradores da República, ano 1, n. 9, jan.1999. Disponível em: 

<www.anpr.org.br/boletim/boletim09/boletim09.htm>. Acesso em 16 jun.2003. 

                    

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Manual de execução Fiscal. 3 ed. ver. atual. Brasília, 

2001a. Disponível em: <http://www.cjf.gov.br/manuais>. Acesso em: 22 ago.2002. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado, 1988a. 

Disponível em : <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 11 set.2002. 

 

BRASIL. Controladoria Geral da União. Balanço Geral da União de 2001, Brasília, 2002a. 

Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/bgu2001> . Acesso em: 25 nov. 2003.  

 

BRASIL. Controladoria Geral da União. Balanço Geral da União de 2002, Brasília, 2003a. 

Disponível em <http://www.cgu.gov.br/bgu2002> . Acesso em: 25 nov. 2003. 

 

BRASIL. Decreto-Lei n.º 1.025 de 21 de outubro de 1969. Declara extinta a participação de 

servidores públicos na cobrança da Dívida Ativa da União e dá outras providências. Brasília: 

Senado,1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 11 

set.2002. 

http://www.estadao.com.br/
http://www.anpr.org.br/boletim/boletim09/boletim09.htm
http://www.cjf.gov.br/manuais
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.cgu.gov.br/bgu2001%3e
http://www.cgu.gov.br/bgu2002%3e
http://www.planalto.gov.br/legislação


 

BRASIL. Lei Complementar n.º 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de 

Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasília: Senado,1964. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 10 set.2002. 

 

BRASIL. Lei Complementar. n.º 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

Brasília:Senado,2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 

12 set.2002. 

 

BRASIL.Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e Institui Normas Gerais de Direito Tributário Aplicáveis à União, Estados e 

Municípios. Brasília: Senado, 1966. Disponível em : <http://www.planalto.gov.br/legislação>. 

Acesso em: 10 set.2002. 

 

BRASIL. Lei Federal n.º 7.711 de 22 de dezembro de 1988. Dispõe sobre formas de 

melhorias da administração tributária e dá outras providências. Brasília: Senado,1988b. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 15 set.2002. 

 

BRASIL. Lei Federal n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Brasília: 

Senado,1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 15 

set.2002. 

 

BRASIL.Lei Federal n.º 8.383, de 30 de dezembro de 1991.Institui a Unidade Fiscal de 

Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências Brasília: 

Senado,1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 15 

set.2002. 

 

BRASIL. Lei Federal n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto 

de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá 

outras providências. Brasília: Senado,1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 11 set.2002. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Orçamento da União de 2002. Brasília, 2001b. Disponível 

em:  <http://www.stn.fazenda.gov.br/ contabilidade_governamental>. Acesso em: 22 

nov.2003 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Orçamento da União de 2003. Brasília, 2002b. Disponível 

em:  <http://www.stn.fazenda.gov.br/ contabilidade_governamental>. Acesso em: 13 

jun.2003. 

 

http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.planalto.gov.br/legislação
http://www.stn.fazenda.gov.br/%20contabilidade_governamental%3e
http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/execucaoorcamentaria_do_GF/%20BalancosDemonstracoes/Outros_Demonstrativos_Receita_Despesa/Despesa_Grupo.xls


 

BRASIL.Ministério da Fazenda. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Estatísticas. 

Brasília, jul. 2003b. Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Acesso em: 20 

out.2003. 

 

BRASIL.Ministério da Fazenda. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Relatório de 

Gestão do Exercício de 2000. Brasília, 2001c. Disponível em: 

<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Acesso em: 15 out.2002. 

 

BRASIL.Ministério da Fazenda. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Relatório de 

Gestão do Exercício de 2001. Brasília, 2002c. Disponível em: 

<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Acesso em: 15 out.2002.  

 

BRASIL.Ministério da Fazenda. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Relatório de 

Gestão do Exercício de 2002. Brasília, 2003c. Disponível em: 

<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Acesso: em 07 jun.2003. 

 

BRASIL.Ministério da Fazenda. Secretaria da receita Federal. Passivos tributários 

administrados pela SRF em 30 jun. 2003. Brasília, 2003d. Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br>. Acesso: em 25 nov.2003. 

 

BRASIL.Ministério da Previdência Social. Lista de Devedores da Dívida Ativa do INSS. 

Brasília: Senado, jun. 2003e. Disponível em: <http://www.previdenciasocial.gov.br>. Acesso 

em: 20 out..2003. 

 

BRESSER PEREIRA, L.C.. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo 

Estado in: BRESSER PEREIRA, L.C.; SPINK, Peter (Org.). Reforma do Estado e 

Administração Pública Gerencial. Tradução Carolina Andrade. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2001.p.21-38. 

 

BRESSER PEREIRA, Luis Carlos; GRAU, Núria Cunill. Entre o Estado e o mercado: o 

público não-estatal. Tradução Noêmia A. Espíndola. In: BRESSER PEREIRA, Luis Carlos; 

GRAU, Núria Cunill (Org.).  O Público Não–Estatal na Reforma do Estado. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 1999. p. 15-48. 

 

CASTRO, Aldemario Araújo. Carta aberta ao futuro Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional. Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.aldemario.adv.br/ 

advpubreccreold.htm>. Acesso em: 15 jun.2003 

 

CASTRO, Aldemario Araújo. A Advocacia Pública e a Recuperação de Créditos Públicos 

não pagos. Brasília, 2003a. Disponível em: <http://www.aldemario.adv.br/ 

advpubreccreold.htm>. Acesso em: 07 jun.2003. 

 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.aldemario.adv.br/advpubreccreold.htm
http://www.aldemario.adv.br/advpubreccreold.htm


 

CASTRO, Aldemario Araújo. Mapas Gerenciais - Inscrições em Cobrança da PGFN. 2003b. 

Mensagem recebida por: <auglima@bol.com.br> em: 26 ago.2003. 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica.  4. ed. São Paulo: 

MAKRON Books, 1996.  

 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1995. 

 

CORREIA, Karla; BRANDÃO, Clarice. Previdência divulga lista de devedores.Gazeta 

Mercantil, São Paulo, 15 maio 2003, Caderno A, p.9. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

CRUZ, Flávio da (Coord.); VICCARI Jr, Adauto; GLOCK, José Osvaldo; HERZMANN, 

Nélio; TREMEL, Rosângela. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. São Paulo: Saraiva, 

1998. 

 

GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil. 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Rio de Janeiro:  

Vozes, 1987. 

 

KALDOR, Nicholas. Ensayos sobre desarrollo económico. 2 ed. rev. y ampl. México: Ed.  

Gráfica Panamericana, 1963. 

 

KERLINGER, Fred Nichols.  Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais: um tratamento 

conceitual.. Tradução Helena Mendes Rotundo, revisão técnica José Roberto Malufe.  São 

Paulo: EPU, 1980. 

 

KOHAMA, Helio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

mailto:auglima@bol.com.br


 

LACERDA, Paulo César Negrão de; CASTRO, Aldemario Araújo; GAMA, Evandro Costa. 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: Uma solução viável e socialmente justa para o 

aumento consistente e duradouro da arrecadação. Brasília, 2002. Disponível em: 

http://www.aldemario.adv.br/advpubreccreold.htm>. Acesso em: 02 de jun. 2003. 

 

LUBICO, Nídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico: 

monografias, dissertações e teses. Revisão e sugestões de Isnaia Veiga Santana. Salvador: 

Núcleo de Pós-graduação em Administração da Escola de Administração da UFBA, 2001. 

 

MACHADO Jr, José Teixeira; REIS, Heraldo da Costa. A lei 4.320 Comentada. 30 ed. rev. 

atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário, coordenador. 4. ed. Belém: 

CEJUP, Centro de Extensão Universitária, 1995. v.1. 

 

MEIREILLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 23. ed., 2 tir. atual. por Eurico 

Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: 

Malheiros.1998. 

 

MILIBAND, Ralph. O Estado na sociedade capitalista. Rio de janeiro: Zahar. 2. ed. 1982. 

 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 

 

PEREIRA, Daniel. Proposta para reaver crédito tributário. Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 

jul. 2003. Caderno A, p.9. 

 

PINHO, José Gomes de. Reforma do Aparelho do Estado: limites do Gerencialismo frente ao 

Patrimonialismo. Estado e Sociedade. Salvador: EAUFBA, v.5, n.12 maio / agosto,1998. 

 

POULANTZAS, Nicos. As classes sociais no capitalismo de hoje. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1978. 

 

PRZEWORSKI, Adam. Artigo Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agent x principal. 

Tradução Carolina Andrade. In BRESSER PEREIRA, L.C. & SPINK, Peter. Reforma do 

Estado e Administração Pública Gerencial, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. pg 39-73. 

 

REALE, Miguel. Crise no capitalismo e crise do Estado. São Paulo: SENAC, 2000. Série 

Livre Pensar. 

 

REZENDE, Fernando Antonio. Finanças Públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

http://www.aldemario.adv.br/advpubreccreold.htm


 

 

RODRIGUES, Cláudia. O título executivo na execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública. 

2000. Dissertação. (Mestrado em Direito).Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 

2000. 

 

SANTOS, Reginaldo Souza. A Teoria das Finanças Públicas no contexto do Capitalismo: 

uma discussão com os filósofos economistas: de Smith a Keynes. São Paulo: Mandacaru; 

Salvador: Sitia, 2001a. 

 

SANTOS, Reginaldo Souza. (Coord.). Esgotamento do Padrão de Financiamento e Crise 

Fiscal do Estado: um estudo comparado entre Brasil, Espanha e Portugal: Relatório de 

pesquisa. Salvador: NPGA/CNPq, 2001b. 

 

SECCO, Alexandre. Ordem no tribunal. Veja, São Paulo, Abril Cultural. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/300403/p_046.html>. Acesso em: 15 set.2003.  

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. 21.ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

 

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo.  São 

Paulo: Atlas, 1988. 

 

SZKLAROWSKY, Leon F. A Lei de Execução Fiscal: o contencioso administrativo e a 

penhora administrativa. Brasília, 2002. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/ 

doutrina/texto. asp?id=1320>. Acesso em: 15 jun.2003. 

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: comentários e jurisprudência.  4. 

ed.  São Paulo: Saraiva. 1995. 

 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à Pesquisa em ciências Sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

UMA DÍVIDA GIGANTESCA. Editorial. O Estado de S.Paulo, 15 jan. 2002. disponível em: 

<http://www.estadao.com.br.>. Acesso em: 19 nov.2002. 

 

VIEIRA, Liszt. Cidadania e Controle Social. In: BRESSER PEREIRA, Luis Carlos; GRAU, 

Núria Cunill (Org.).  O Público Não–Estatal na Reforma do Estado. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 1999. p. 213-256. 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/300403/p_046.html%3e
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.%20asp?id=1320
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.%20asp?id=1320
http://www.estadao.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Cargo: _______________________________________ 

Local de trabalho: ______________________________ 

Tempo de exercício: ____________________________ 

 

II – DIVIDA ATIVA 

 

1) Como você analisa o processo de recuperação do crédito inscrito em Dívida Ativa? 

              

            a) Ótimo    b) Bom    c) Regular     d) Fraco     e) Muito fraco    

 

1.1) Na esfera administrativa (antes da Inscrição) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.2) Na esfera administrativa (depois da Inscrição) – PGFN 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.3) Na esfera judicial 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Há dificuldades à União receber um crédito inscrito em Dívida Ativa? Quais? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Escolha por ordem de influência (1o.,2o...) as dificuldades na recuperação do crédito inscrito em 

Dívida Ativa: 

  

a) Legislação, p.  LEF e LTrib. 
 

a.1) complacente com o devedor______________________________________________ 

a.2) complexa ____________________________________________________________  

a.3) outros_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
 

 

 

b) Processo judicial  

 

b.1) complexo__________________________________________________________ 

b.2) cheio de recursos____________________________________________________ 



 

b.3)outros_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c) Poder Judiciário:  

 

c.1)falta de juizes,________________________________________________________ 

c.2) falta oficiais de justiça,________________________________________________ 

c.3) falta pessoal técnico,__________________________________________________ 

c.4) sem estrutura física / organizacional______________________________________ 

c.5) falta recursos materiais,________________________________________________ 

c.6) falta recursos tecnológicos _____________________________________________. 

c.7) Outros 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

d) Procuradoria: 

  

d.1)falta de procuradores__________________________________________________ 

d.2) falta pessoal técnico,__________________________________________________ 

d.3) sem estrutura física/organizacional______________________________________ 

d.4) falta recursos materiais,_______________________________________________ 

d.5) falta recursos tecnológicos _____________________________________________ 

d.6)  outros_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e) Executivo: 

 

e.1)falta de fiscais_______________________________________________________ 

e.2) falta pessoal técnico,__________________________________________________ 

e.3) sem estrutura física/oeganizacional______________________________________ 

e.4) falta recursos materiais,_______________________________________________ 

e.5 falta recursos tecnológicos _____________________________________________ 

e.6) falta de uma política preventiva_________________________________________    

e.7)outros_____________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

f) Estado: 

 

f.1)excesso de carga tributária._____________________________________________ 

f.2) lobbies_____________________________________________________________ 

f.3) outros______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

g) Cultural da sociedade:   

 

g.1) brasileiro não gosta de pagar tributo________________________________________ 

g.2)querer  levar  vantagem,__________________________________________________  

g.3)descrença  com  o  uso   do dinheiro________________________________________ 

g.4) outros_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

h) Outros._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

III-O QUE PODE MELHORAR 

 

4. O que pode ser feito para melhorar a recuperação do crédito. 

 

4.1) Na esfera administrativa ______________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.2) Na esfera judicial ___________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.3) Por que não aplicam estas soluções? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

IV – TEMAS DIVERSOS_ 

 

Comente: 

 

a) Benefícios como Refis aumentam a recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa. 

Entretanto estes mesmos benefícios não incentivam o descumprimento das obrigações com o 

poder público, dentre elas o não pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa.   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

b) O empenho da União para cobrar a Dívida Ativa. 

 

                         a) Ótimo    b) Bom    c) Regular     d) Fraco     e) Muito fraco    

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c) A baixa recuperação do crédito inscrito em DA é um problema técnico ou político  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

d) Existe um diálogo entre o Executivo, PGFN e  Judiciário para a melhoria da recuperação do 

crédito público, ou cada um fecha-se em si.? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

e) A divulgação dos inscritos e /ou ajuizados não ajudaria na recuperação dos créditos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

f) A divulgação da situação dos processos na PGFN não ajudaria na solução dos problemas da 

PGFN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

g) Outros 
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ANEXO  A 

 

FLUXOGRAMA DA EXECUÇÃO FISCAL 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  B 

DADOS DA DÍVIDA ATIVA DISPONÍVEIS NA INTRANET DA 
PGFN 

 



 

 

      
 

 
 

     

      

      

      

      
ESTOQUE TOTAL DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

      

 (QUANTIDADE DAS INSCRIÇÕES EM COBRANÇA) 

ANO TOTAL AJUIZADAS 
% DO 

TOTAL 
NÃO AJUIZADAS 

% DO 

TOTAL 

1994 326.640 214.127 66% 112.513 34% 

1995 554.702 359.530 65% 195.172 35% 

1996 1.171.263 598.480 51% 572.783 49% 

1997 1.887.360 878.672 47% 1.008.688 53% 

1998 2.287.293 1.129.658 49% 1.157.635 51% 

1999 3.178.713 1.441.765 45% 1.736.948 55% 

2000 3.321.677 1.940.527 58% 1.381.150 42% 

2001 3.644.224 2.026.684 56% 1.617.540 44% 

2002 4.369.634 2.394.064 55% 1.975.570 45% 

ATÉ JULHO/03 4.688.394 2.597.854 55% 2.090.540 45% 

Fonte de Consulta: INTRANET - Mapas Gerenciais L&04519.12 - Inscrições em 
Cobrança.    

      

 (VALOR DAS INSCRIÇÕES EM COBRANÇA) 

ANO TOTAL AJUIZADAS 
% DO 

TOTAL 
NÃO AJUIZADAS 

% DO 

TOTAL 

1994 8.759.097.498,09 6.371.915.288,71 73% 2.387.182.209,35 27% 

1995 19.724.696.194,44 16.971.368.064,85 86% 2.753.328.129,59 14% 

1996 40.189.879.960,44 37.915.097.983,56 94% 2.274.781.976,88 6% 

1997 101.647.708.841,96 57.810.156.461,16 57% 43.837.552.380,80 43% 

1998 111.875.419.584,81 105.760.809.365,52 95% 6.114.610.219,29 5% 

1999 125.286.782.346,90 107.348.052.647,82 86% 17.938.729.699,08 14% 

2000 125.680.344.352,34 114.129.083.962,01 91% 11.551.260.390,33 9% 

2001 150.828.131.231,00 123.947.873.713,18 82% 26.880.257.517,82 18% 

2002 174.175.287.586,47 158.460.044.612,83 91% 15.715.242.973,64 9% 

ATÉ JULHO/03 192.128.754.589,84 173.137.875.730,84 90% 18.990.878.859,00 10% 

Fonte de Consulta: INTRANET - Mapas Gerenciais L&04519.12 - Inscrições em 
Cobrança.    

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN 
COORDENAÇÃO-GERAL DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - CDA 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

NEXO  C 

 

ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES DA PGFN 

ANO 2002 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES DA PGFN - ANO 2002 -  
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL EM TODAS AS INSTÂNCIAS 

JUDICIAL: 1ª INSTÂNCIA  JUDICIAL: 2ª INSTÂNCIA   INSTÂNCIA ESPECIAL:  STF/STJ 

NATUREZA  QUANTIDADE  NATUREZA QUANTIDADE  NATUREZA QUANTIDADE 

CONTESTAÇÕES 
17.567  

AÇÕES 
CAUTELARES 25  AÇÕES RESCISÓRIAS 3 

INFORMAÇÕES MS 
1.305  

AÇÕES 
RESCISÓRIAS 24  CONTESTAÇÕES 40 

IMPUGNAÇÕES EMB. EX. 
FISCAL 

21.762  CONTESTAÇÕES 51  RÉPLICA À CONTESTAÇÃO 0 

APELAÇÕES 
24.152  

RECURSOS 
ESPECIAIS 294  

RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIOS 637 

AG. INSTRUMENTO 
10.150  

RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIOS 0  AG. INSTRUMENTO 460 

AG. RETIDOS 399  AGRAVOS 10.497  AGRAVOS  REGIMENTAIS 2.254 

EMB. DECLARAÇÃO 1.318  AG. INSTRUMENTO 1.815  EMBARGOS DECLARAÇÃO 1.598 

EMB. INFRING (EX. FISCAL) 
236  

AGRAVOS  
REGIMENTAIS 710  EMBARGOS DIVERGÊNCIA 70 

CONTRA-RAZÕES 
20.238  

EMBARGOS 
DECLARAÇÃO 2.513  CONTRA-RAZÕES 136 

CONTRA-MINUTAS AGRAVO 
280  

EMBARGOS 
INFRINGENTES 3.405  RAZÕES FINAIS 9 

IMPUGNAÇÕES/VALOR 
CAUSA 

1.266  CONTRA-RAZÕES 7.638  MEMORIAIS  29 

EMB. EXEC. SENTENÇA 
15.706  

CONTRA-MINUTAS 
AGRAVO 178  SUSPENSÕES LIMINAR 2 

ALEGAÇÕES FINAIS 
950  MEMORIAIS 2ª INST. 10.257  

IMPUGN. EMB. 
DIVERGÊNCIA 39 

MEMORIAIS 1ª INST. 
212  

SUSPENSÕES 
LIMINAR 10.247  

IMPUGN. EMB. 
DECLARAÇÃO 30 

PETIÇÕES DIVERSAS 
1.047.714  

SUSTENTAÇÕES 
ORAIS 36  SUSTENTAÇÕES ORAIS 11 

INCIDENTES EX. FISCAL 
22.968  

SESSÕES 
TRIBUNAIS 21  SESSÕES TRIBUNAIS 235 

ADJUDICAÇÕES 117  IMPUGNAÇÕES 70  JUSTIFICATIVAS 3.307 

LEILÕES 
15.003  

PETIÇÕES 
DIVERSAS 7  OUTROS (ESPECIFICAR) 426 

COTAS NOS AUTOS 
658.246  

OUTROS 
(ESPECIFICAR) 1  TOTAL 9.286 

AUDIÊNCIAS 1.267  TOTAL 47.789    

IMPUGN. CONTAS LIQUID. 5.884    

VISTAS DOS AUTOS 363.241    

OUTROS (ESPECIFICAR) 
115.698  TOTAL       2.402.754 

TOTAL 2.345.679             

 

OBSERVAÇÕES: 1) não constam da estatística informações atualizadas até o mês de 

dezembro das seguintes Unidades: PRFN 2ª Região; PSFN/Governador Valadares; 

PSFN/Campina Grande; PSFN/Petrolina; PSFN/Presidente Prudente e PSFN/São Carlos; 

 2) enviou dados incompletos a PFN/SP. 

 

 

 

 


