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“Algo só é impossível até que 
alguém duvide e prove o contrário.” 

 Albert Einstein 
 

 

I. Contextualização do problema 

Os executivos fiscais são apontados como um dos principais gargalos da 

morosidade do Judiciário. A execução fiscal é a principal classe de ação que 

atravanca o Judiciário, com o maior índice de congestionamento. O diagnóstico 

é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no relatório publicado anualmente 

na série “Justiça em Números”. 

Em sua 15a edição, o “Justiça em Números 2019” (ano-base 2018),1 

mostra que o Poder Judiciário contava com um acervo de 79 milhões de 

processos pendentes de baixa no final do ano de 2018, sendo que mais da 

metade desses processos (54,2%) se referia à fase de execução. E a maior parte 

 
1https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/08/4668014df24cf825e7187383564e71a3

.pdf 
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dos processos de execução é composta pelas execuções fiscais, que 

representam 73% do estoque em execução. 

Pela primeira vez na última década houve a diminuição do estoque de 

processos pendentes, devido ao aumento do número de processos baixados e 

à redução da entrada de novos processos no Poder Judiciário. Também houve 

a inédita diminuição do alarmante número de processos de execução fiscal. 

A redução dos processos pendentes de execução fiscal em 2018 foi de 

0,4%. Verifica-se que as varas exclusivas de execução fiscal ou fazenda pública 

apresentam os maiores quantitativos de processos baixados. Os casos novos 

reduziram em 7,7%. A redução do acervo, aliada ao aumento do número de 

baixados (25,8%), fez com que a taxa de congestionamento reduzisse em 2 

pontos percentuais.  

De acordo com a 15a edição do Relatório Justiça em Números, os 

processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 39% do total de 

casos pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 90%. 

Ou seja, de cada cem processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 

2018, apenas 10 foram baixados2. Na Justiça Federal, os processos de 

execução fiscal correspondem a 45% do acervo total (ou seja, representam 

quase metade do acervo). E, a maior taxa de congestionamento de execução 

fiscal está na Justiça Federal (93%).  

Com efeito, no caso dos litígios tributários as altas taxas de 

congestionamento e a demora demasiada na solução, por si só, acabam 

produzindo grave dano à livre concorrência, especialmente às sociedades 

empresárias que honram suas obrigações fiscais e acabam tendo que concorrer 

com outras que protraem no tempo o pagamento de tributos por meio de 

discussões administrativas e judiciais que duram anos e muitas vezes se 

revestem de caráter protelatório, prejudicando demasiadamente o interesse 

público e a efetividade da cobrança.  

Estudo do CEBEPEJ feito para o Ministério da Justiça em 2007, com 

apoio do Banco Mundial, já mostrava que a arrecadação decorrente de 

 
2 No ano de 2017, de cada cem processos de execução fiscal que tramitaram no Judiciário, apenas 8 foram 

finalizados. 
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execuções fiscais não atingia 1% do estoque da dívida ativa dos diversos entes 

federados. 

Dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a seu turno, mostram 

que historicamente o produto de arrecadação de débitos inscritos em dívida 

ativa, comparativamente ao estoque histórico consolidado da DAU, não se 

mostrava satisfatório, algo em torno de 2,5%. Ocorre que a cobrança da DAU 

percorre longo processo administrativo até inscrição em dívida ativa, para 

posterior ajuizamento da execução fiscal.  

A classificação do estoque da DAU denota que mais da metade é 

composta de créditos irrecuperáveis e não se considera a proporção novos 

créditos/arrecadação, criando assim um ciclo vicioso de insucesso da cobrança 

ao longo do tempo. 

 O IPEA, em 2011, realizou uma pesquisa sobre o custo unitário do 

processo de execução fiscal na Justiça Federal3. Nas conclusões, aponta que, 

considerando tão somente a máquina judiciária, ou seja, excluindo-se a 

remuneração dos advogados públicos, o dispêndio com uma execução fiscal 

chega a R$ 4.368,00 – números de 2011, reitere-se. Tal valor foi obtido pelo 

custo ponderado da remuneração dos servidores em face do tempo operacional 

das atividades efetivamente realizadas, considerados o tempo em que o caso 

fica parado e também a mão de obra indireta.  

Ou seja, o orçamento dedicado à condução dos executivos fiscais é 

elevado frente à satisfatoriedade de arrecadação de débitos ajuizados, segundo 

os parâmetros apontados pelo IPEA/CNJ.4  

O baixo índice de recuperabilidade do crédito ajuizado decorre da 

dificuldade de localização de bens úteis à satisfação do crédito e, não raro, de 

localização do próprio devedor executado. Além disso, as chances de 

 
3 Relatório publicado pelo IPEA e CNJ em Brasília, 2011. 

4 Por outro lado, a 15a edição do Relatório Justiça em Números constata que: “Em razão da própria natureza 

de sua atividade jurisdicional, a Justiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações: 53% do 

total recebido pelo Poder Judiciário (Figura 25), sendo o único ramo que retornou aos cofres públicos valor 

superior às suas despesas (Figura 26). Tratam-se, majoritariamente, de receitas oriundas da atividade de 

execução fiscal, ou seja, dívidas pagas pelos devedores em decorrência da ação judicial. Dos R$ 38,1 

bilhões arrecadados em execuções fiscais, R$ 31 bilhões (81,2%) são provenientes da Justiça Federal e R$ 

6,9 bilhões (18,1%) são da Justiça Estadual.” 
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recuperação do crédito inscrito em DAU são inversamente proporcionais ao 

tempo transcorrido entre a constituição definitiva e a sua inscrição em dívida 

ativa. 

Foi nesse contexto que surgiu o RDCC (Regime Diferenciado de 

Cobrança de Crédito), instituído pela Portaria PGFN nº  396, de 2016 , que 

determinou o arquivamento de ações executivas fiscais ajuizadas pela PGFN, 

nas quais não havia notícia de bens úteis à satisfação do crédito ou discussão 

acerca da exigibilidade da cobrança,  com valor até R$ 1.000.000,00 para que 

as buscas por bens passíveis de penhora e devedores ativos fosse feita 

administrativamente. 

Como resultado do RDCC, foram arquivadas mais de 1.300.000.000 (um 

milhão e trezentos mil) processos de execução fiscal que tramitavam por todo o 

país.  

Não se trata apenas de um projeto de arquivamento massivo. Além de 

tirar do fluxo os processos que não têm chance de êxito e que não estão sendo 

discutidos, paralelamente está sendo realizado o diligenciamento massivo de 

bens. Menos de 20% do que foi arquivado será desarquivado quando localizados 

bens ou indicadores que revelem patrimônio. 

Paralelamente ao RDCC a PGFN está implementando estratégias 

administrativas de cobrança recomendadas pela OCDE. Portanto, se for 

infrutífera a busca por indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos 

devedores ou corresponsáveis, a cobrança judicial será deslocada para os 

instrumentos de cobrança administrativa5. 

A cobrança por meio da execução fiscal será utilizada apenas quando 

esgotados os meios extrajudiciais de cobrança e desde que verificada a 

 
5 O Projeto de Lei nº 1.646/2019 permite que a PGFN, com o intuito de recuperar créditos inscritos em 

dívida ativa da União, classificados no rating da Procuradoria como "irrecuperáveis" ("D") ou de "difícil 

recuperação" ("C"), possa oferecer condições diferenciadas para sua quitação, podendo conceder descontos 

de até 50% do valor total da dívida ou o parcelamento em até 60 meses. 

(http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/2019/pgfn-propoe-medidas-para-fortalecer-a-cobranca-da-

divida-ativa-da-uniao) 

 
 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/2019/pgfn-propoe-medidas-para-fortalecer-a-cobranca-da-divida-ativa-da-uniao
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/2019/pgfn-propoe-medidas-para-fortalecer-a-cobranca-da-divida-ativa-da-uniao
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existência concreta de indícios de patrimônio útil à satisfação do crédito 

exequendo. 

Quando comparamos a quantidade de execuções fiscais ajuizadas em 

2017 com o número de execuções fiscais que eram ajuizadas dois anos antes, 

verificamos que o volume de novas ações foi reduzido a um terço. 

No entanto, sem prejuízo do arquivamento em massa de executivos 

fiscais e arquivamento de outro relevante contingente de ações, a PGFN 

aumentou em mais de 400% a recuperação de créditos demandados em 

execução fiscal, comparando os anos de 2016 e 2017, por exemplo. 

Ou seja, o novo regime atende a recomendação do Tribunal de Contas 

da União, expressa no Acórdão n. 1320/2017 – TCU – Plenário, relativo à 

apreciação da prestação de contas do Presidente da República, que destacou a 

necessidade de medidas para incremento da recuperação da DAU e, atende, 

sobretudo, ao princípio constitucional da eficiência (Art. 37, CF).  

A PGFN resolveu não dar seguimento a execuções que não tinham 

chance de êxito, concentrando o trabalho nas execuções com reais chances de 

localização de bens, obtendo resultados efetivos com a desjudicialização.   

É nesse contexto do novo modelo de cobrança instituído pela PGFN que 

o presente estudo se insere: uma análise quantitativa dos impactos do RDCC na 

arrecadação tributária e também analisar a relação entre ações de execução 

fiscal de titularidade da PGFN ativas, o total de executivos fiscais pendentes nas 

Varas especializadas da Subseção Judiciária de São Paulo, bem como a 

flutuação dos índices de arrecadação verificados no período. 

 

 

II. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA: ESCOPO E HIPÓTESES 

A presente pesquisa pretende analisar os dados disponíveis para 

quantificar a redução de executivos fiscais em razão dos arquivamentos 

decorrentes do RDCC, assim como os impactos arrecadatórios decorrentes da 

nova postura adotada pela PGFN, qual seja, protesto de CDA e inclusão de 

corresponsáveis. 

Serão comparados e analisados os processos e a arrecadação no 

território correspondente à Subseção Judiciária da Justiça Federal em São 

Paulo, Capital, onde há treze Varas Especializadas no julgamento de Execuções 

Fiscais. 
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Ressaltamos que, o RDCC foi realizado em todo território nacional, assim 

no presente estudo apresentamos os dados nacionais fornecidos pela PGFN. 

No âmbito do Judiciário são apresentados apenas os dados da Justiça Federal 

em São Paulo, Capital. Portanto, comparamos o percentual das ações de 

execução fiscal promovidas pela PGFN na 3ª Região e o estoque de demandas 

ativas nas Varas Federais especializadas da Justiça Federal em São Paulo.  

O objetivo do estudo, em resumo, é mostrar os impactos da medida 

adotada pela PGFN tanto na arrecadação de débitos inscritos em dívida ativa 

quanto no estoque de executivos fiscais ativos pendentes em primeira instância 

judiciária. 

No que concerne à metodologia, seguiu-se predominantemente a aferição 

quantitativa – levantamento de dados junto a unidades judiciárias 

especializadas, como será detalhado adiante –, o que não dispensa a pesquisa, 

evidentemente, de apresentar interpretações a partir dos números coletados. 

 

III. DADOS RESULTANTES DA PESQUISA 

 

III.1. DIAGNÓSTICO DOS EXECUTIVOS FISCAIS 

 

Os levantamentos foram feitos a partir de dados fornecidos pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Justiça Federal da 3a Região. 

Segue abaixo o levantamento realizado junto às 13 Varas Especializadas 

em Execução Fiscal da Subseção Judiciária de São Paulo, Capital, para 

coletânea de dados e informações de interesse do projeto: 
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No quadro acima, verifica-se que foi realizado o levantamento do total de 

executivos fiscais baixados anualmente nas varas em decorrência do art. 40 da 

LEF. Ressalta-se que a ideia do RDCC foi justamente facilitar a efetiva utilização 

do art. 40 da LEF. Nota-se que logo após a implementação do RDCC, em maio 

de 2016 e 2017, o número de processos arquivados aumentou drasticamente 

em relação aos anos anteriores.   

Em 2014 e 2015 foram arquivados em torno de 20 mil processos, nos 

anos de 2016 e 2017 foram arquivados em torno de 148 mil processos. Ou seja, 

houve um aumento de 75% no arquivamento de processo pelo Art. 40 da LEF. 

Em 2018, tendo em vista que a maioria dos processos de execução fiscal até o 

valor de R$ 1.000.000,00 nos quais não havia bens úteis à satisfação do crédito 

ou discussão acerca da exigibilidade da cobrança já estavam arquivados, o 

número de arquivamento ficou em torno de 13 mil processos. 

Em contrapartida, nota-se que no ano de 2018 a quantidade de autos 

arquivados foi drasticamente reduzida. Ou seja, passado o período de impacto 

direto do RDCC nos pedidos de arquivamento de ações, a quantidade de 

processos que deixaram de constar como ativos foi reduzida a números quase 

inexpressivos. 

Em toda pesquisa quantitativa é necessário confrontar e tabular os dados 

numéricos com as mais diversas fontes possíveis. Seguindo-se nessa linha, os 

dados da PGFN que englobam toda a 3ª Região confirmam esse diagnóstico: 

Vara 2014 2015 Jan a Abril/2016 Maio a Dez/2016 2017 2018 TOTAL

1 345 287 97 8.459 3.831 630 13.649

2 775 1.052 238 9.316 3.914 1.072 16.367

3 37 49 120 6.790 4.497 559 12.052

4 183 133 102 9.799 2.805 1.181 14.203

5 371 150 37 5.703 5.232 1.187 12.680

6 429 599 154 9.393 2.475 796 13.846

7 12 3 65 8.407 1.679 713 10.879

8 215 282 0 2.388 8.418 2.563 13.866

9 196 117 54 8.230 4.059 903 13.559

10 878 635 246 8.678 3.168 1.046 14.651

11 681 635 665 7.362 4.045 1.392 14.780

12 462 472 367 5.593 5.683 744 13.321

13 11.009 105 45 2.463 5.691 1.076 20.389

Total 15.593 4.519 2.190 92.581 55.497 13.862 184.242

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE APOIO JUDICIÁRIO - NUAJ

Processos físicos - situação Suspenso Art. 40 em 30/06/2018

quadro 1                                              Varas de Execuçoes Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo
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Importante notar que esse arquivamento expressivo se repetiu 

nacionalmente, ou seja, os impactos em redução de ações ativas levantado 

pelas Varas de Execuções Fiscais de São Paulo igualmente se verificaram em 

todo o país. Confira-se: 
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Verifica-se que no mês de abril de 2016 houve massivo arquivamento de 

ações executivas, o que evoluiu nos meses subsequentes, percebendo-se uma 

redução a partir de setembro/2018, quando os impactos do RDCC passam a ser 

esperados muito mais ao se evitar o ajuizamento de novas ações do que no 

arquivamento de feitos já em andamento. 

Os números acima mostram o quadro geral de executivos fiscais baixados 

frente ao estoque em andamento. No entanto, o RDCC foi implementado 

exclusivamente pela PGFN, que não é a única exequente competente para 

ajuizar ações de execução fiscal, eis que outros entes são igualmente 

legitimados a propor tais ações.6 O quadro 2 abaixo mostra quantas são as 

ações executivas fiscais ajuizadas pela PGFN frente ao total de executivos em 

andamento (data base 30/6/2018, ou seja, após efeitos do arquivamento gerado 

pelo RDCC). Confira-se: 

 

  

No quadro 2 acima, fica demonstrado que do total de execuções ativas 

nas varas, o percentual de executivos ajuizados pela PGFN frente aos demais 

Exequentes fica entre 39,76% e 59,64%. Ou seja, existe um grande número de 

execuções fiscais que são ajuizadas por outros exequentes. Assim, em 

praticamente metade dos processos de executivos fiscais está sendo cobrada 

 
6 Tais como o rga os e entidades de classe, age ncias governamentais e etc., conforme artigos 1º e 2º 

da Lei 6.830/80. 

Vara FAZENDA NACIONAL - PGFN % em relação ao total Demais Exequentes % em relação ao total TOTAL

1 6.296 50,48 6.176 49,52 12.472

2 8.128 50,47 7.976 49,53 16.104

3 4.879 45,42 5.862 54,58 10.741

4 5.712 49,47 5.834 50,53 11.546

5 9.118 57,16 6.835 42,84 15.953

6 5.684 46,75 6.475 53,25 12.159

7 5.683 52,10 5.224 47,90 10.907

8 6.238 49,80 6.289 50,20 12.527

9 4.983 42,96 6.616 57,04 11.599

10 2.362 40,36 3.490 59,64 5.852

11 4.880 44,15 6.173 55,85 11.053

12 5.443 48,37 5.810 51,63 11.253

13 11.384 60,24 7.513 39,76 18.897

Total 80.790 80.273 161.063

quadro 2                                          JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE APOIO JUDICIÁRIO - NUAJ

Quantidade de Execuções Fiscais físicas ativas em 30/06/2018

Varas de Execuçoes Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo
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dívida ativa não tributária, tais como anuidades de conselhos de profissão, 

multas regulamentares e outros7. 

 

 

No quadro 3 acima verifica-se que, em 30.06.2018, o valor total das 

execuções ajuizadas ativas nas varas ajuizadas pela PGFN foi de 

aproximadamente 623 bilhões reais, e o valor total das execuções ajuizadas 

pelos demais exequentes foi de aproximadamente 53 bilhões de reais. Ou seja, 

 
7 Para referência, a Lei 4.320/64 define as dívidas não tributárias: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita 

do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.              (Redação dada pelo 

Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na 

forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a 

respectiva receita será escriturada a esse título.                 (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 2º - 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, 

multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis 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 subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de 

outras obrigações legais.                  (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na 

moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela 

autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a 

atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos 

tributários.                (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º 

do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 

1978.                        (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.                  (Incluído 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

 

Vara FAZENDA NACIONAL - PGFN Demais Exequentes TOTAL

1 206.076.592.616,38                                                                                    718.035.288,08                                                                                               206.794.627.904,46

2 12.547.644.186,47                                                                                       771.472.753,33                                                                                               13.319.116.939,80

3 50.272.436.574,65                                                                                       747.221.619,92                                                                                               51.019.658.194,57

4 126.429.560.403,04                                                                                    2.515.494.362,25                                                                                          128.945.054.765,29

5 80.740.059.551,10                                                                                       41.906.625.721,30                                                                                       122.646.685.272,40

6 42.216.607.935,67                                                                                       906.370.090,28                                                                                               43.122.978.025,95

7 13.998.499.351,34                                                                                       946.241.604,06                                                                                               14.944.740.955,40

8 13.706.137.783,11                                                                                       570.790.461,51                                                                                               14.276.928.244,62

9 11.663.728.503,36                                                                                       1.583.958.593,25                                                                                          13.247.687.096,61

10 14.476.508.467,55                                                                                       463.587.410,15                                                                                               14.940.095.877,70

11 11.482.234.031,40                                                                                       1.402.599.353,09                                                                                          12.884.833.384,49

12 14.413.103.882,67                                                                                       367.109.282,49                                                                                               14.780.213.165,16

13 25.841.623.895,47                                                                                       749.320.252,76                                                                                               26.590.944.148,23

Total 623.864.737.182,21 53.648.826.792,47 677.513.563.974,68

quadro 3                        JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
NÚCLEO DE APOIO JUDICIÁRIO - NUAJ

Valor das Execuçoes Fiscais físicas ativas em 30/06/2018

Varas de Execuçoes Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo
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os demais exequentes, em aspectos valorativos, não reúnem sequer 10% do 

montante correspondente aos créditos ajuizados pela PGFN. 

No entanto, como vimos no quadro anterior, metade do estoque de 

execuções fiscais se destina à cobrança de créditos não tributários (exemplo: 

cobrança de anuidade dos conselhos de fiscalização profissionais) e seus 

processos cuidam fundamentalmente de pequenos valores.  

 

III.2. A ARRECADAÇÃO PELA PGFN 

 

Feito o diagnóstico dos efeitos do RDCC nos executivos fiscais em 

andamento, importante analisar seus impactos na arrecadação da PGFN. 

 

Confira-se os dados da PGFN que apontam a arrecadação de créditos 

relativos a cobranças judiciais redirecionadas a corresponsáveis pelos créditos 

tributários (ou seja, redirecionada aos responsáveis listados no artigo 135 do 

Código Tributário Nacional), e aquela resultante de outras formas de cobrança 

do crédito dos mesmos corresponsáveis: 
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Verifica-se que, a partir de 05/2016, ou seja, momento imediatamente 

posterior à implementação do RDCC, houve expressivo aumento de 

arrecadação. Para efeitos comparativos, nos 12 meses anteriores (ou seja, 

04/2015 a 04/2016) o total arrecadado de corresponsáveis pelos créditos fiscais 

alcançou R$ 2.893.700,51; já no primeiro ano de implementação efetiva do 

RDCC (05/2016 a 04/2017) o total arrecadado foi R$ 33.626.452,19. 



[Digite aqui] 

 

Os gráficos abaixo ilustram igualmente a expressiva elevação de 

arrecadação fiscal pela PGFN após implementação do RDCC. 

Confira-se, inicialmente, ilustração do montante arrecadado mediante 

redirecionamento da cobrança (cobrança de corresponsáveis): 

 

O mesmo aumento arrecadatório se reflete nos valores arrecadados em 

decorrência de protesto de CDA. Confira-se: 

Já nos dados que demonstram a arrecadação decorrente de execução forçada, 

verifica-se que o RDCC não gerou impacto significativo. Confira-se: 
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Os dados acima sugerem que os casos desjudicializados não impactaram 

a arrecadação fiscal decorrente de cobrança executiva, ou seja: quer por seu 

valor baixo, quer por ineficiência da atuação judicial, os valores arrecadados 

como consequência de cobrança judicial não sofreram qualquer redução em 

decorrência do RDCC, seguindo seu fluxo normal antes e depois da 

implementação. 

As mesmas conclusões podem ser verificadas se analisada a 

arrecadação nacional da PGFN. Confira-se: 

 



[Digite aqui] 

 



[Digite aqui] 

 

 

Os valores arrecadados entre 04/2015 e 04/2016 são da ordem de 193 

milhões de Reais; já entre 05/2016 e 05/2017 a arrecadação é de 406 milhões 

de Reais, ou seja, aumento de 209%. 
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IV. RDCC: CAUSA E EFEITO 

 

A interpretação dos dados acima permite algumas conclusões e 

sugestões. 

A primeira e mais evidente é a de que houve expressiva redução da 

quantidade de executivos fiscais ativos ajuizados pela PGFN em decorrência do 

RDCC e, em contrapartida, houve relevante aumento de arrecadação. 

Importante destacar que a desjudicialização dos executivos fiscais pelo 

RDCC igualmente representou uma cobrança não judicial mais efetiva, por 

exemplo mediante protesto de CDA. Tais medidas se mostram indubitavelmente 

efetivas e não dependem do Judiciário para serem efetivadas. 

Verifica-se que, dos créditos em cobrança em cada uma das Varas 

analisadas, a PGFN é a titular de cerca de 90% dos valores em cobrança, a 

despeito de não ser responsável pela maioria quantitativa de ações ativas – em 

alguns casos, a PGFN é responsável por menos da metade das ações 

pendentes.  

Aspecto relevante é que, com a expressiva redução das ações de 

execução fiscal ajuizadas pela PGFN ativas, fica evidente que nas Varas de 

Execuções Fiscais a maioria das ações de execução fiscal, em termos 

quantitativos,  considerado o total de processos pendentes, são de cobrança de 

créditos cuja titularidade não é da União,  tais como as anuidades dos Conselhos 

de classes, classificadas como “contribuições profissionais ou corporativas. 

Diante do grande volume de inadimplência no pagamento das anuidades 

desses Conselhos profissionais, milhares de execuções fiscais são ajuizadas, a 

maioria referente a pequenos valores, abarrotando a Justiça Federal.  

A Lei n.º 12.514/2011 restringe o valor para que o Conselho possa ajuizar 

a execução fiscal cobrando as anuidades em atraso: “Art. 8º Os Conselhos não 

executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) 

vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.” 

Apesar da mencionada restrição, os valores cobrados continuam sendo 

baixos em comparação com os créditos cobrados pela União. 
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Assim, parece necessário repensar o modelo de organização judiciária 

pois os elevados investimentos nas Varas de Execuções Fiscais não se mostram 

compensatórios se o tempo de tais Varas for dedicado a arrecadar créditos que 

não são inscritos pela União – Fazenda Nacional.  

Seria o caso de alterar a competência dessas Varas de Execuções Fiscais 

para que se tornem, por exemplo, especialistas em “cobrança dos Créditos 

inscritos em Dívida Ativa pela União”, absorvendo também as ações 

impugnativas conexas e, transferindo a cobrança de créditos NÃO ajuizados pela 

União – Fazenda Nacional para Varas de Juizados Especiais, Varas Cíveis, ou 

que sejam prioritariamente cobrados extrajudicialmente por meio do protesto 

extrajudicial das certidões de dívida ativa, ou até mesmo que sejam transferidos 

para Câmaras de Conciliação Judicial, mormente diante dos baixos valores 

envolvidos nas referidas cobranças. Afinal, mais de 50% das ações executivas 

fiscais pendentes, não ajuizadas pela PGFN, não representam sequer 10% do 

valor de crédito em discussão. 

 

V. SUGESTÕES 

 

A partir das conclusões acima, esse estudo tem por escopo propor as 

seguintes sugestões: 

 

1) Avaliar a conveniência da atribuição de competência aos Juizados 

Especiais para a cobrança de créditos de baixo valor não inscritos pela 

União – Fazenda Nacional, o que reduziria os estoques das Varas de 

Execução Fiscal, além disso a celeridade e oralidade próprias dos 

Juizados Especiais traria maior efetividade na resolução dessas 

demandas de baixa complexidade. Referida sugestão não exclui a 

possibilidade de que referidos créditos sejam prioritariamente 

cobrados extrajudicialmente por meio do protesto extrajudicial das 

certidões de dívida ativa, ou até mesmo que sejam transferidos para 

Câmaras de Conciliação Judicial. 
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Em contrapartida, seria explicitada, na norma de organização judiciária 

que, as Varas de Execuções Fiscais passariam a ser especialistas em 

“cobrança dos Créditos inscritos em Dívida Ativa pela União” com a 

absorção de todas as ações impugnativas de crédito fiscal da União 

conexas – cujo objeto fosse dívida ativa inscrita e/ou ajuizada pela 

União (Fazenda Nacional) -, adaptando-se referida norma ao Código 

de Processo Civil de 2015; 

2) Os demais exequentes de créditos fiscais, mormente Estados, 

Municípios e Distrito Federal, poderiam considerar a implementação 

de pesquisa para conhecimento do perfil do estoque em cobrança, 

com vistas a criar medidas que desjudicializem a cobrança, mas sejam 

efetivas no incremento da arrecadação, bem como concentração da 

estratégia de atuação na cobrança judicial seja mais direcionada, 

efetiva e consciente; 

3) A PGFN pode redimensionar o total da dívida ainda pendente, de 

forma a buscar método de solução de conflitos mais adequado 

incluindo novos patamares de valores. 
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