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A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) é responsável pela gestão da dívida 

ativa da União e do FGTS, referente a mais de 21,2 milhões de débitos, titularizados por 5,2 

milhões de contribuintes devedores.  

A cobrança da dívida ativa é feita tanto de forma administrativa, mediante protesto em 

cartório e ofertas de negociações, quanto judicialmente, por execução fiscal. 

Todo o estoque da dívida ativa da União e do FGTS é submetido a permanente controle 

de legalidade da PGFN, de modo a garantir a sua completa higidez. 

No primeiro semestre de 2021, foram operacionalizados 82 mil pedidos de revisão de 

dívida inscrita e 460 mil negociações, entre parcelamentos e transações. Em termos 

arrecadatórios, o período foi marcado pela estabilidade da recuperação de créditos no elevado 

patamar de R$ 2,3 bilhões, o qual assim se manteve de março a junho deste ano. 

                      Curva de arrecadação – janeiro a junho de 2021 

 

Fonte: DW PGFN. Valor decorrente de compensações em parcelamentos foram adicionados manualmente. 

 

As 5 Regiões da PGFN recuperaram R$ 14 bilhões de janeiro a junho, sendo 

aproximadamente R$ 13,8 bilhões referentes a créditos da União e R$ 200 milhões referentes a 

créditos do FGTS, superando em mais de R$ 1 bilhão a estimativa efetuada para fins 

orçamentários, que ficou em R$ 12,7 bilhões para o período. 
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                 Fonte: DW PGFN. Valor decorrente de compensações em parcelamentos foram adicionados manualmente. 

A estratégia de recuperação que gerou mais resultados em 2021 baseou-se na 

concessão de benefícios fiscais, como parcelamentos e transações, responsáveis por 45% do 

total recuperado. A execução forçada, o protesto extrajudicial e a corresponsabilização de 

terceiros, estratégias aplicadas de forma cada vez mais precisas e direcionadas, também 

merecem destaque, registrando uma recuperação conjunta de R$ 5,4 bilhões. 

 

Fonte: DW PGFN. 

As transações dominaram o cenário das negociações deferidas pela PGFN em 2021. 

Foram disponibilizados diversos programas destinados a devedores com reduzida capacidade 

de pagamento ou que tiveram suas finanças prejudicadas pela pandemia. Além das transações 

por adesão, destacam-se os acordos de transação individual realizados pelas unidades 

descentralizadas. Desde o início do programa, foram transacionados mais de 1,1 milhão de 

débitos, no valor de R$ 112,1 bilhões, em 388 mil acordos. 
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O volume de acordos de transação por Região da PGFN foi o seguinte: 

Região PGFN 
Responsável 
pela transação Valor negociado  

 Quantidade 
de acordos de 

transação 

Quantidade de 
débitos 

negociados 

1ª Região 29.412.264.415,02  131.475  354.701  

2ª Região 9.269.417.123,44  31.937  86.553  

3ª Região 44.369.759.238,54  99.119  300.229  

4ª Região 21.277.983.737,58  81.650  244.097  

5ª Região 7.794.087.537,05  43.587  117.023  

Total 112.123.512.051,63  387.768  1.102.603  

Fonte: DW PGFN. 

 

                 Fonte: DW PGFN. 

 Em termos de valor, os acordos de transação com pessoas jurídicas prevalecem 

amplamente, respondendo por 93% do total. Entretanto, avaliando-se sob o prisma da 

quantidade, os acordos com pessoa física representam 28%, superando a marca dos 100 mil. 

 

Fonte: DW PGFN. 
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 Ao analisar os números das transações com pessoas jurídicas, chama a atenção o fato 

de que mais de 85% foram celebradas por micro ou pequenas empresas, evidenciando que o 

programa de negociações está beneficiando efetivamente os setores mais frágeis da economia. 

 

Tipo de Pessoa Porte da Empresa 

Valor do acordo de 
transação  

Quantidade 
de acordos 

de 
transação 

Quantidade de 
débitos 

transacionados 

Pessoa jurídica Não Informado 268.781,35  1  2  

Pessoa jurídica Microempresa 19.265.711.124,85  195.250  482.691  

Pessoa jurídica Empresa pequeno porte 14.993.004.275,36  48.530  185.252  

Pessoa jurídica Demais 69.734.974.811,30  36.270  218.309  

Total   103.993.958.992,86  280.051  886.254  

Fonte: DW PGFN. 

Focando apenas nas transações individuais, que demandam uma análise pormenorizada 

da situação econômica do devedor pela PGFN, observa-se que elas já totalizam mais de R$ 6,1 

bilhões. 

Região PGFN Responsável  
Valor das transações individuais 

1ª Região 1.097.919.549,74  

2ª Região 429.657.618,00  

3ª Região 3.040.155.126,14  

4ª Região 549.377.016,33  

5ª Região 1.033.022.499,98  

Total 6.150.131.810,19  

Fonte: DW PGFN. 

Mesmo no cenário absolutamente desafiador imposto pela pandemia, a PGFN logrou 

aumentar o estoque da DAU em situação regular de R$ 496 bilhões em janeiro de 2020, antes 

da aplicação massiva dos programas de transação, para R$ 620 bilhões em junho de 2021. Esse 

aumento de 25% no estoque de débitos regulares em apenas um ano e meio reflete a 

capacidade dos programas de transação tributária para impulsionar o adimplemento das dívidas 

com a União e o sucesso da estratégia de conceder descontos apenas para aqueles contribuintes 

que realmente precisam, conforme sua capacidade de pagamento. 

Ano/Mês da 
Extração 

Tipo Regularidade da 
Inscrição Valor Consolidado da Inscrição 

01/2020 Situação Regular 496.679.435.453,91  

06/2021 Situação Regular 619.979.594.817,98  

   

Fonte: DW PGFN. 

 

Segundo o quadro abaixo, os maiores beneficiados com os descontos oferecidos pela 

transação, que podem chegar a 70% do total da dívida, foram as pessoas físicas (55%), seguidas 

pelas microempresas (45%) e pelas empresas de pequeno porte (41%). As demais pessoas 

jurídicas tiveram, em média, desconto de R$ 40%. 
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Fonte: DW PGFN. 

 

Somente no primeiro semestre de 2021, foram arrecadados mais de R$ 2 bilhões com a 

transação da dívida ativa. 

 

 

Fonte: DW PGFN. 
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Desde o início do programa de acordos de transação da dívida ativa da União, foram 
recuperados R$ 4,3 bilhões. Os setores da economia que mais contribuíram para esse resultado 
foram a indústria (R$ 914 milhões), seguida pelo comércio (R$ 884 milhões). O valor recolhido 
por pessoas físicas também é expressivo, superando a marca de R$ 490 milhões.  

 

Fonte: DW PGFN. 

 

 Por todo o exposto, conclui-se que a PGFN superou todas as expectativas de 

desempenho na gestão e cobrança da dívida ativa da União e do FGTS no primeiro semestre de 

2021. Além do incremento substancial na regularidade da dívida ativa, houve uma arrecadação 

mais de R$ 1 bilhão acima da prevista, principalmente devido ao sucesso do programa de 

transação tributária. 

0,00 400.000.000,00 800.000.000,00

Indústrias de transformação
Comércio reparação de veículos automotores e…

Não se aplica
Transporte, armazenagem e correio

Construção
Atividades administrativas e serviços…

Saúde humana e serviços sociais
Atividades profissionais, científicas e técnicas

Educação
Informação e comunicação

Agricultura, pecuária, prod. florestal, pesca e…
Atividades imobiliárias

Alojamento e alimentação
Administração pública, defesa e seguridade social

Atividades financeiras, de seguros e serviços…
Água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos e…

Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços

Indústrias extrativas
Não informado

Eletricidade e gás
Organismos internac. e outras instituições…

Serviços domésticos

Valor recuperado com acordos de transação por setor 
econômico


