
1 
  

 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E DO FGTS 

 COORDENAÇÃO-GERAL DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

 
 
 

  10080.000151/0817-20 

 

 

 

 

NOTA PGFN/CDA Nº 722/2017 

 

 

 

 

DOCUMENTO PÚBLICO 

TRAÇA PREMISSAS PARA A 

DIVULGAÇÃO PERIÓDICA DOS DADOS 

REFERENTES AO ESTOQUE DA DÍVIDA 

ATIVA E À RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS EMPREENDIDA PELA PGFN.  

 

 

 

I 

 

  Trata-se de estudo sobre a conceituação de termos relacionados à atividade de 

recuperação de créditos empreendida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a 

definição das parcelas componentes da recuperação e os critérios para a divulgação do estoque 

e dos valores recuperados. 

 

II – DA TERMINOLOGIA 

2.  Preliminarmente, faz-se necessário justificar a opção pelo termo “recuperação” 

em detrimento do termo “arrecadação”, como referência ao produto do trabalho de cobrança 

judicial e extrajudicial empreendido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

3.  O legislador utiliza indistintamente o termo arrecadação para se referir ao 

produto do pagamento de débitos com a União, independente de eles estarem ou não inscritos 

em dívida ativa. Por exemplo: 
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Art. 157 da Constituição Federal. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

 

Art. 39 da Lei 4320/64. 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) 

 

4.  Não obstante a preferência do legislador, o termo arrecadação possui uso 

corrente relacionado a pagamento voluntário, conforme se percebe da definição de DE 

PLACIDO E SILVA para o verbete “arrecadação de impostos”
1
: 

Arrecadação de impostos. No Direito Tributário, arrecadação, aplicada aos 

tributos, tem significado de cobrança ou percepção de tributos, isto é, a coleta de 

quantias devidas pelos contribuintes e que são por estes mesmos pagas às 

repartições fiscais arrecadadoras. 

A arrecadação dos tributos, na sua execução ou efetividade, mostra-se ato 

voluntário do próprio contribuinte, que vai pagar a sua contribuição na 

repartição a que está afeta a missão, dentro do prazo, que as leis fiscais 

marcam, para o cumprimento desta obrigação coletiva. 

5.  Por outro lado, o termo recuperação de crédito é utilizado de forma corriqueira 

para se referir ao produto da ação de órgãos ou entidades voltados para a cobrança, em que há a 

utilização de meios coercitivos, inclusive sub-rogatórios da vontade do devedor, como a 

execução forçada. 

                                                           
1
 DE PLACIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. 27. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 138. 

Fl. 3DF  CDA  PGFN

Documento nato-digital

Documento de 19 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1021.18124.A320. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm


3 
  

 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E DO FGTS 

 COORDENAÇÃO-GERAL DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

 
 
 

  10080.000151/0817-20 

 

6.  Destarte, para evitar uma superposição dos números da PGFN com os da Receita 

Federal do Brasil (RFB), órgão arrecadador por excelência, e outros órgãos de origem, bem 

como para destacar o trabalho de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, ou seja, que 

não foram espontaneamente pagos dentro do prazo, propõe-se a utilização preferencial do termo 

recuperação. Em contraposição à arrecadação, na recuperação a vontade do devedor em quitar a 

obrigação é indiferente, na medida em que esta atividade se serve de mecanismos de satisfação 

capazes de dispensá-la
2
. 

7.  Tal nomenclatura já vem sendo utilizada no âmbito da Administração Pública 

Federal. A título exemplificativo, tem-se a Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de 

Créditos (CGCOB), da Procuradoria-Geral Federal, que planeja, orienta, coordena e 

supervisiona a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza das autarquias e 

fundações públicas federais, bem como a inscrição em dívida ativa e sua cobrança amigável e 

judicial. Tem-se também o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional do Ministério da Justiça, que atua nos procedimentos relacionados a ação de 

indisponibilidade de bens, de direitos ou de valores em decorrência de resolução do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, nos termos da Lei no 13.170, de 16 de outubro de 2015. 

8.  Pelo exposto, não obstante também seja perfeitamente correta a expressão 

“arrecadação da dívida ativa”, prefere-se a utilização da terminologia “recuperação da dívida 

ativa”. 

 

III - SISTEMAS DE CONTROLE DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 

9.  Para aferir o montante de créditos recuperados em determinado período pela 

PGFN e o estoque da dívida ativa, é necessário extrair dados de vários sistemas. Atualmente 

                                                           
2
 Nem toda a recuperação de crédito empreendida pela PGFN baseia-se na execução forçada. Há mecanismos de 

recuperação voluntária, como os parcelamentos, o pagamento por vias administrativas, dentre outros. O destaque 

para a atuação da PGFN é a possibilidade de servir-se da execução forçada de um crédito que não foi pago 

voluntariamente no âmbito do órgão de origem. 
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existem três sistemas de inscrição em dívida ativa – o SIDA, o DIVIDA e o FGE. Quando um 

crédito é parcelado, alguns de seus aspectos passam a ser controlados por outros sistemas, 

como o SISPAR, o REFIS, o PAES e o PAEX. Atualmente são utilizados os seguintes sistemas 

de controle de créditos: 

a) SIDA – créditos tributários não previdenciários, créditos não tributários e 

créditos previdenciários constituídos por auto de infração após 2013; 

b) DÍVIDA – créditos previdenciários em geral; 

c) SISPAR – sistema de controle de parcelamentos desenvolvido pela PGFN, 

abrangendo, atualmente, créditos controlados pelos sistemas SIDA e 

DIVIDA; 

d) REFIS, PAES, PAEX – sistemas de controle de parcelamentos 

desenvolvidos pela RFB. Controlam créditos inscritos em DAU submetidos 

a alguns parcelamentos especiais; 

e) FGE – créditos do FGTS. 

10.  Com o intuito de viabilizar a extração de relatórios gerencias de forma 

simplificada, a PGFN desenvolveu um Data Warehouse (DW) próprio denominado SIGPGFN. 

O DW SIGPGFN recebe dados de diversos sistemas e classifica-os em atributos e métricas, 

permitindo o cruzamento entre si. Trata-se de uma importante ferramenta para a gestão, capaz 

de proporcionar ao Procurador informações relevantes para a sua tomada de decisão. 

11.  Atualmente os dados do estoque inscrito nos sistemas SIDA, DIVIDA e FGE já 

se encontram disponíveis no DW. A apresentação do estoque deve refletir os dados das 

inscrições cadastradas nesses sistemas, ainda que submetidas a parcelamentos especiais, visto 

que os descontos eventualmente concedidos pela Lei só são aplicados contabilmente ao final, 

caso o devedor cumpra integralmente os termos do parcelamento, nos termos do Memorando nº 

86/2016/CCONT/SUCON/STN/MF-DF, abaixo transcrito: 

“(...) o parcelamento deverá ser registrado pelo valor total até a quitação do 

débito, pois os abatimentos (juros e multas) só são efetivados quando há 

quitação ao final do parcelamemento.” 
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12.  Portanto, o estoque parcelado deve ser extraído do sistema de inscrição – SIDA, 

DÍVIDA e FGE – e não dos sistemas de controle de parcelamento, visto que as contas de 

parcelamento são extremamente variáveis e submetidas a uma sistemática peculiar, conforme a 

lei reguladora do benefício
3
. 

13.  Em relação à recuperação, os dados oriundos dos sistemas SIDA, SISPAR e 

FGE já se encontram disponíveis no DW, sendo possível a extração de relatórios gerenciais 

pertinentes à recuperação dos créditos por eles geridos. 

14.  Embora os dados dos Sistemas PAEX, PAES e REFIS, que gerenciam diversos 

parcelamentos especiais, não estejam totalmente inseridos no DW, os valores da recuperação 

dos créditos inscritos em dívida ativa parcelados nesses sistemas estão disponíveis no Data 

Warehouse. 

15.  Finalmente, no que tange aos créditos previdenciários, esclarece-se que parte 

deles, referentes aos créditos constituídos por auto de infração, já está sendo inscrita em dívida 

ativa no SIDA. Assim, tanto o estoque quanto a recuperação desses créditos constituídos por 

auto de infração estão disponíveis no DW. De igual modo, para os créditos previdenciários 

controlados pelo SIDA ou pelo DIVIDA, objeto de parcelamento no REFIS, no PAEX ou no 

SISPAR, os dados de recuperação também estão disponíveis no DW SIGPGFN. Todavia, para 

os créditos previdenciários controlados pelo DIVIDA, cuja recuperação é feita por GPS, o dado 

ainda não está disponível. 

16.  A inclusão dos dados de recuperação de créditos administrados pelo Sistema 

DIVIDA no DW está em andamento, com conclusão estimada até o final de 2017. Enquanto 

essa solução não é implementada, os dados referentes à recuperação da dívida ativa 

                                                           
3
 As contas de parcelamento possuem uma variabilidade indesejável para prestação de informação do 

estoque. Pode haver inclusões e exclusões de inscrições nessas contas, com aplicação ou retirada de 

descontos sobre o crédito. Assim, é preferível calcular o estoque com base nos dados do sistema de 

inscrição, que somente refletirá os efeitos do parcelamento após o encerramento da conta, seja por 

rescisão ou cumprimento integral seus termos. 
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previdenciária recolhida por Guia da Previdência Social (GPS) podem ser extraídos 

mensalmente do Sistema Dardo, a partir de tabelas fornecidas pela Dataprev
4
.  

17.  Pelo exposto, entende-se que já é possível identificar eletronicamente e com 

elevado grau de precisão o valor dos créditos recuperados mensalmente pela PGFN, 

combinando-se relatórios do Sistema DW com os dados fornecidos pela Dataprev, permitindo-

se a sua divulgação periódica no sítio eletrônico da PGFN. 

18.  A divulgação dos números da dívida ativa está alinhada com o Planejamento 

Estratégico da PGFN para o período 2017-2020, aprovado pela Portaria PGFN nº 1151, de 

19.12.2016, que prevê como valor institucional o respeito ao cidadão, mediante a primazia da 

informação e transparência em nossas ações. 

19.  Como a PGFN/CDA busca a todo o tempo aprimorar os processos de extração 

de dados referentes à recuperação e o estoque, é possível que a definição de novos parâmetros 

de extração implique em variação dos números de recuperação e estoque já apresentados. 

Ademais, os números da recuperação de crédito referente a determinado período variam 

naturalmente por conta de eventuais restituições e reclassificações de receita
5
.  Caso a variação 

seja substancial, superior a 10%, recomenda-se a necessidade de publicação de uma nota 

pública explicativa o fato.  

 

 

IV - DAS PARCELAS COMPONENTES DA RECUPERAÇÃO 

                                                           
4
 Observa-se que a planilha pela Dataprev referente ao mês de dezembro consolida dos dados da 

recuperação previdenciária no ano que passou, revendo, inclusive, os valores recuperados nos meses de 

janeiro a novembro.   

5
 Por exemplo, quando o contribuinte paga um DARF referente a um tributo corrente com um código 

equivocado de dívida ativa. Nesse caso, a retificação do pagamento implicará um decréscimo no valor 

recuperado pela PGFN num dado momento e um incremento do valor arrecadado pela RFB no mesmo 

período. O contrário também pode ocorrer (pagamento de dívida ativa com código de tributo corrente), 

implicando um acréscimo no valor recuperado pela PGFN, reconhecido posteriormente. 
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20.  O orçamento público é um documento que reflete as políticas econômicas e o 

plano de trabalho do governo mediante apresentação de despesas e das correspondentes receitas 

que lhe farão frente. Um dos princípios orçamentários é o da Universalidade, segundo o 

orçamento deve conter todas as despesas e receitas do Estado, permitindo, assim, o controle do 

Poder Executivo pelo Legislativo. 

21.  De acordo com a Lei nº 4320/64, as receitas se classificam em: 

  a) receitas correntes: são as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 

classificáveis em Despesas Correntes; 

  b) receitas de capital: são as provenientes da realização de recursos financeiros 

oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas 

classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

22.  De acordo com a Constituição Federal, incumbe à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) a representação da União na execução da dívida ativa tributária
6
. No 

âmbito infraconstitucional, o Decreto-Lei nº 147/1967, faz referência à atuação da PGFN na 

inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União.  

23.  Como produto das atividades referidas no item anterior – execução e cobrança – 

tem-se a receita da dívida ativa, que, nos termos do parágrafo 4º do art. 39 da Lei Nº 4320/1964, 

abrange principal, atualização monetária, multa, juros de mora e encargo legal
7
. Para fins 

orçamentários, a receita da dívida ativa é classificada como outras receitas correntes. 

                                                           
6
 Art. 131, §3º, da CF. 

7
 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) 

(...) 
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24.  De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o recebimento da Dívida Ativa gera receita da dívida 

ativa. As formas de recebimento são aquelas autorizadas em lei, podendo se dar na forma de 

bens ou em espécie: 

3.6.6. Receita Orçamentária por Baixa de Dívida Ativa Inscrita 

O recebimento de dívida ativa corresponde a uma receita, pela ótica 

orçamentária, com simultânea baixa contábil do crédito registrado anteriormente 

no ativo, sob a ótica patrimonial. 

As formas de recebimento da dívida ativa são definidas em lei, destacando-se o 

recebimento em espécie e o recebimento na forma de bens, tanto pela 

adjudicação quanto pela dação em pagamento, sendo que o recebimento na 

forma de bens também poderá corresponder a uma receita orçamentária no 

momento do recebimento do bem, efetuando-se o registro da execução 

orçamentária da despesa com a sua aquisição, mesmo que não tenha havido 

fluxo financeiro. Esse procedimento permite a observância da legislação quanto 

à destinação dos recursos recebidos de dívida ativa. Observe-se que, mesmo que 

não se efetue a execução orçamentária da receita e da despesa decorrente desse 

procedimento, a administração deve propiciar os meios para que a destinação 

dos recursos recebidos em dívida ativa, mesmo que na forma de bens, seja 

garantida.
8  

 

  

25.  Em se tratando de créditos tributários, o legislador, inclusive o constituinte, 

utiliza-se do termo “produto de arrecadação” para se referir às receitas decorrentes de créditos 

tributários, inscritos ou não em DAU. Em artigo publicado na Revista da PGFN, o Exmo. 

Procurador da Fazenda Nacional Mateus Carneiro Assunção posicionou-se de forma alinhada 

com o MCASP, entendendo que o produto da arrecadação pode ser expresso em bens ou 

dinheiro:  

À primeira vista, pode parecer que produto da arrecadação exprime apenas o 

resultado em pecúnia do pagamento de tributos, forma típica de extinção do 

crédito tributário, nos moldes do art. 156, I, do Código Tributário Nacional. 

                                                                                                                                                                                         
§ 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)  

8
 Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 6. 

Ed. 2014, p. 366.  
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Esse entendimento, porém, revela-se incompleto. O conceito financeiro do 

produto da arrecadação deve ser buscado além da simples literalidade do texto. 

(...) a expressão “produto da arrecadação” não pode ser entendida de modo a 

restringir a partilha do resultado da receita tributária aos ingressos efetivos 

provenientes de pagamentos em pecúnia. A circunstância de não ser um crédito 

tributário extinto pela forma convencional (pagamento) não possui o caráter de 

inviabilizar a repartição constitucional de receitas tributárias. Outras 

modalidades de extinção do crédito tributário, ainda que menos habituais, não 

podem ser desprezadas no cálculo da partilha de receitas entre os entes 

federados, como a dação em pagamento de bens imóveis (art. 156, IX, do CTN) 

e as compensações (art. 156, II, do CTN). Embora a compensação não implique 

ingresso de pecúnia no erário, configura um fato contábil com efeitos diretos no 

balanço das contas públicas, na medida em que anula um crédito registrado no 

ativo com uma obrigação da Fazenda Pública. Tais valores, ainda que existentes 

apenas em registros da contabilidade, devem ser considerados no cômputo total 

das receitas tributárias sujeitas à repartição constitucional. 

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 62/1989, que estabelece normas sobre o 

cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de 

Participação, em art. 1º, parágrafo único, dispõe que “integrarão a base de 

cálculo das transferências, além do montante dos impostos nele [no caput do 

artigo] referidos, inclusive os extintos por compensação ou dação, os respectivos 

adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa ou judicialmente, 

com a correspondente atualização monetária paga”. Independentemente da 

forma de recebimento de créditos tributários, o fato (contábil ou financeiro) 

constituirá receita orçamentária, e deverá integrar o chamado “produto da 

arrecadação”, para os fins de repartição entre os entes federados, em 

conformidade com os arts. 157, 158 e 159 da Constituição Federal. A expressão 

“produto da arrecadação”, em suma, compreende não apenas o montante 

oriundo de pagamentos de tributos realizados em dinheiro, mas também 

mediante quaisquer outras modalidades de ingressos definitivos, incondicionais, 

previstos em lei ou na Constituição.
9
 

26.  Passa-se, então, à análise de algumas modalidades de extinção dos créditos 

inscritos em dívida ativa, tributários e não tributários, para evidenciar aquelas que geram receita 

em sentido estrito, incrementando o patrimônio do credor e compondo os números da 

recuperação de crédito: 

  a) pagamento: o pagamento é a principal modalidade de extinção de 

obrigações, visto que permite a satisfação da obrigação exatamente na forma avençada 

                                                           
9
 ASSUNÇÃO, Mateus Carneiro. O conteúdo do “produto da arrecadação” na repartição das receitas tributárias. In 

Revista PGFN. Ano 3, nº 5, 2013. 
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com o credor. O pagamento pode ser parcial, extinguindo apenas parte da obrigação. No 

caso dos créditos inscritos em DAU, o pagamento se dá em espécie, compondo os 

números da recuperação; 

  b) compensação: a compensação ocorre quando duas pessoas são ao 

mesmo tempo credora e devedora uma da outra, extinguindo-se as obrigações, até onde 

se compensarem. A compensação de créditos inscritos em dívida ativa de natureza 

tributária é regulada pelo CTN, pela Lei nº 9430/94 e pela IN RFB nº 1300/2012. Essa 

compensação tem por requisito essencial o prévio reconhecimento do crédito do 

contribuinte pela RFB, em decisão administrativa definitiva, a partir da qual, antes de 

proceder a restituição, é instaurado o procedimento de compensação de ofício. Os 

créditos dos contribuintes passíveis de compensação são aqueles líquidos e certos, 

previamente reconhecidos pela RFB, decorrentes de cobrança ou pagamento 

espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido; erro na identificação do sujeito 

passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na 

elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; ou reforma, 

anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Embora extinção de um 

crédito inscrito em dívida ativa por compensação não implique a entrada de dinheiro em 

espécie – ao menos no momento da extinção do crédito –, o registro orçamentário é feito 

como se a União houvesse pago o valor devido ao contribuinte e o contribuinte houvesse 

quitado o mediante pagamento o crédito inscrito em DAU, consoante disposto no 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:  

A despesa orçamentária referente aos valores devidos pela Fazenda Pública 

deverá ser registrada como se a Fazenda houvesse efetuado o pagamento ao 

credor pelo valor integral da dívida. A receita orçamentária referente aos 

créditos da dívida ativa deverá ser registrada como se o devedor houvesse 

efetuado o pagamento à Fazenda em sua integralidade, de acordo com o item 

5.3.3.1. 

A diferença positiva entre o valor do precatório e o valor da dívida ativa, caso 

exista, deverá ser entregue ao credor junto à Fazenda Pública. Caso o valor 

inscrito em dívida ativa supere o valor do crédito junto à Fazenda a diferença 

continuará inscrita, na forma da lei ou acordo específico. 
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Finalmente, ainda que o crédito inscrito em DAU seja baixado por 

compensação, não poderá haver prejuízo à repartição tributária de receitas nem às 

demais vinculações das correspondentes conforme destacado no referido Manual: 

A compensação de créditos da dívida ativa com valores devidos pela Fazenda 

Pública depende de previsão legal e não poderá prejudicar a repartição tributária 

e demais vinculações das correspondentes receitas orçamentárias. 

 

Pelo exposto, o crédito inscrito em dívida ativa e extinto por 

compensação pode ser computado como recuperado pela PGFN; 

  c) transação: a transação é uma modalidade de extinção de obrigações por 

concessões mútuas. Em matéria tributária, é necessária uma lei que autorize a transação, 

nos termos do art. 171 do CTN, a qual ainda não foi editada. Atualmente a PGFN não 

está autorizada a transacionar os créditos da União ou do FGTS. A possibilidade de 

incluir ou não os créditos extintos por transação no conceito de recuperação dependerá 

dos termos da Lei que a disciplinar; 

d) remissão: ato de renúncia fiscal, que representa a dispensa de 

recolhimento do crédito tributário pelo credor sem qualquer contrapartida, mediante lei 

específica, nos termos do art. 156, §6º da CF. Trata-se de um perdão da dívida. Créditos 

baixados por remissão não são considerados para fins de recuperação;  

e) decadência e prescrição: representam a extinção do crédito tributário 

pelo decurso do tempo, sem entrada de qualquer valor. Créditos baixados por 

decadência e prescrição não são considerados para fins de recuperação; 

f) conversão de depósito em renda e depósito judicial: o depósito 

efetuado pelo sujeito passivo para suspender a exigibilidade do crédito tributário 

inscrito em DAU e evitar a fluência de juros de mora, no bojo de ação que questiona 

lançamento ou a inscrição em DAU, será convertido em renda caso ele seja 

sucumbente na lide. Nesse caso, o valor depositado será utilizado para quitar, total ou 

parcialmente, o crédito inscrito em DAU. Assim, créditos inscritos em dívida ativa e 

extintos por conversão em renda devem ser computados como valores recuperados 
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pela PGFN. Ocorre que, com a sistemática introduzida pela Lei 9703/98, os depósitos 

judiciais e extrajudiciais passaram a ser destinados à conta única do Tesouro, 

incorporando-se ao caixa da União como uma receita orçamentária, inclusive 

procedendo-se desde logo à classificação orçamentária e eventual repartição das 

receitas conforme a natureza original do crédito. Assim, por força da referida lei, o 

momento da recuperação (geração da receita) passa a ser o do depósito judicial 

correspondente ao crédito inscrito em DAU. 

O depósito judicial em garantia de crédito não inscrito em DAU não deve 

ser considerado como valor recuperado pela PGFN. Com efeito, como ainda não 

houve a inscrição em dívida ativa nem o controle de legalidade, a PGFN atua, nesses 

casos, em defesa de ato do órgão de origem. Assim, tais depósitos são contabilizados 

como receita gerada pelo órgão de origem. 

   i) decisão administrativa irreformável: decorre do poder de autotutela da 

Administração, implicando extinção de créditos constituídos ou inscritos em DAU 

indevidamente. Corresponde ao cancelamento de dívidas empreendido pela PGFN 

quando constatado algum vício por ela ou pelo órgão de origem. Assim, créditos 

extintos por decisão administrativa irreformável não são considerados para fins de 

recuperação; 

j) decisão judicial passada em julgado favorável ao sujeito passivo: a 

decisão judicial transitada em julgado que anula a constituição extingue o crédito 

sem a correspondente entrada de recursos. Assim, tal modalidade de extinção não 

deve ser considerada para fins de recuperação; 

l) a dação em pagamento em bens imóveis
10

: conquanto a obrigação 

tributária seja expressa em moeda corrente, o CTN permitiu a extinção de créditos 

tributários mediante dação em pagamento de bens imóveis, ou seja, mediante 

prestação diversa da originalmente devida. Ainda que a dação em pagamento não 

                                                           
10

 A dação em pagamento está em processo de regulamentação no âmbito da PGFN. 
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implique fluxo financeiro, contabiliza-se como receita orçamentária, no montante 

consignado no laudo de avaliação. O procedimento de contabilização de créditos 

inscritos em DAU extintos por dação em pagamento é o seguinte
11

: 

O recebimento em bens ou direitos acarreta: 
a. o reconhecimento de uma receita orçamentária, do ponto de vista 

orçamentário, com baixa do direito inscrito em dívida ativa, do ponto de vista 

patrimonial; e 

b. a incorporação do bem ou direito, do ponto de vista patrimonial, com 

reconhecimento de uma despesa orçamentária, caso esta transação esteja 

especificamente consignada no orçamento do ente. 

O registro deverá ser feito pelo valor do bem ou direito recebido, nos termos do 

auto de arrematação ou adjudicação, na hipótese de leilão, ou do laudo de 

avaliação, na hipótese de dação em pagamento.  
 

Da mesma forma que em relação à compensação, a STN destaca que a 

extinção de créditos por dação em pagamento não pode prejudicar a repartição tributária 

nem as demais vinculações das correspondentes receitas orçamentárias
12

, inclusive o §3º 

do art. 4º da Lei 13259/2016 previu que  “a União observará a destinação específica dos 

créditos extintos por dação em pagamento, nos termos de ato do Ministério da Fazenda.” 

Pelo exposto, créditos extintos por dação em pagamento devem ser 

considerados para fins de cálculo da recuperação da PGFN.  

m) adjudicação de bens imóveis: regulamentada pela Portaria AGU nº 

514/2011, a adjudicação de bens imóveis é a apropriação de bens penhorados pelo 

credor para quitar a obrigação exequenda. Trata-se de uma forma indireta de satisfação 

do credor que gera a extinção total ou parcial de créditos da Fazenda Pública. Aplicam-

se à adjudicação as mesmas consequências contábeis da dação em pagamento, sendo os 

créditos extintos por essa modalidade considerados para fins de cálculo da recuperação 

da PGFN. 

 

                                                           
11

 MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, P. 269. 
12

 MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, P. 269. 
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V- CONCEITOS DERIVADOS DA RECUPERAÇÃO 

27.  Conforme tratado anteriormente, a recuperação de um crédito está diretamente 

ligada à sua satisfação perante o credor. Neste tópico, serão indicadas as diversas formas de 

contabilização do montante recuperado, conforme critérios pré-definidos. É possível identificar 

as seguintes modalidades de recuperação, cada qual com uma finalidade própria: 

  a) Recuperação bruta: corresponde ao valor integral recuperado num 

determinado período, desconsiderando os efeitos de restituições e reclassificações de receita 

referentes a valores recolhidos em períodos diversos. É calculada segundo o regime de 

competência
13

. Subdivide-se em: 

a1) Recuperação bruta original: corresponde ao valor integral recuperado 

mediante guia de recolhimento, desconsiderando os efeitos de restituições e 

reclassificações de receita relativas a valores recolhidos em períodos diversos, 

baseado nas informações originais do documento de arrecadação pago pelo 

contribuinte; 

a1.2) Recuperação bruta original + compensação positiva no 

SIAFI original: adiciona ao valor da recuperação bruta original os valores 

de débitos quitados por meio de DARF SIAFI relativos à efetivação das 

compensações, de acordo com o código de receita nele preenchido; 

a2) Recuperação bruta classificada: corresponde ao valor integral 

recuperado mediante guia de recolhimento, desconsiderando os efeitos de 

restituições e reclassificações de receita relativas a valores recolhidos em 

períodos diversos, mas com a classificação do valor recuperado conforme o 

perfil da inscrição em dívida ativa correspondente por sistemas como o 

                                                           
13

 Por exemplo, um crédito pago em janeiro e registrado em março será contabilizado em janeiro. Se esse crédito 

pago em janeiro e registrado em março for restituído em maio, os números da recuperação de janeiro serão 

afetados, mas sem qualquer repercussão nos valores da recuperação de maio. 
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CLACON
14

 e o ARPA
15

. Na classificação pode ocorrer a alteração do código de 

receita do pagamento e o detalhamento das rubricas pagas (principal, juros, 

multa, encargo legal); 

a2.1) Recuperação bruta classificada + compensação positiva no 

SIAFI classificada:  adiciona ao valor da recuperação bruta classificada 

os valores de débitos quitados por meio de DARF SIAFI relativos à 

efetivação das compensações, de acordo com o código de receita nele 

preenchido, após a classificação efetuada pelo sistema; 

  b) Recuperação líquida: corresponde ao valor recuperado em determinado 

período após os abatimentos decorrentes de restituições e reclassificações de registradas 

naquele período, atualizados monetariamente, ainda que referente a valores que ingressaram em 

período diverso. Adota o regime de caixa
16

 e é utilizada predominantemente para fins contábeis. 

Os números referentes à recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa parcelados nos 

sistemas da RFB “REFIS”, “PAES” representam a recuperação líquida num determinado 

período. Da mesma forma os valores recuperados com parcelamento denominado PAEX-130. 

Isso se deve ao fato de que as contas de parcelamento administradas por esses sistemas 

contemplam créditos das mais variadas naturezas, ajuizados e não ajuizados, inscritos ou não 

em dívida ativa, o que dificulta sobremaneira a identificação das inscrições correspondentes. 

28.  Para efeito de evidenciação do trabalho da PGFN relativo aos créditos 

administrados pelo SIDA, entende-se interessante tomar por base o conceito da recuperação 

bruta classificada, incluindo a compensação positiva no SIAFI, por representar com maior 

                                                           
14

 O Sistema de Classificação Contábil da Receita – CLACON é responsável pelo processamento das informações 

fornecidas pela rede arrecadadora em meio magnético ou papel acerca do recebimento diário de DARFs. Tem 

como produto classificar as receitas conforme os códigos de receita da RFB.  

15
 O Sistema ARPA é responsável por classificar as receitas previdenciárias recolhidas mediante GPS. 

16
 Tomando como base o exemplo anterior, um crédito pago em janeiro e registrado em março será contabilizado 

na recuperação de março. Se esse crédito pago em janeiro e registrado em março for restituído em maio, os 

números da recuperação de maio serão afetados. 
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precisão o resultado do trabalho da Procuradoria. Com efeito, muitas vezes as informações 

presentes na guia de recolhimento não permitem a identificação adequada do pagamento. Então, 

é necessário complementar as informações oriundas da rede arrecadadora com as do sistema de 

classificação. Por exemplo, em alguns casos o contribuinte faz um pagamento para a dívida 

ativa, mas insere um código errado no DARF. Esses casos demandam um REDARF. Feito o 

REDARF, a recuperação bruta classificada reconhece essa alteração. A compensação positiva 

SIAFI, por sua vez, reflete os valores oriundos de DARF financeiro, os chamados DARF 

SIAFI. Por exemplo, no parcelamento PROIES, o pagamento em títulos é operacionalizado 

através de uma recompra pelo Tesouro e é recepcionado nos sistemas da PGFN por um DARF 

SIAFI. 

29.  Em contraposição, a recuperação bruta original, reflete um dado menos 

qualificado, sem considerar as adequações operacionalizadas pelos sistemas de classificação. A 

recuperação líquida, por seu turno, leva em conta restituições e reclassificações da dívida no 

mês em que se processaram, ainda que se refiram a valores pagos há meses ou anos, tornando-a 

extremamente variável.  

30.  Dadas as suas peculiaridades, propõe-se a que o cálculo da recuperação total da 

PGFN seja assim expresso:  

Valor da recuperação bruta classificada, inclusive mediante compensação 

positiva no Siafi dos créditos inscritos e administrados pelo SIDA + valor da 

recuperação bruta classificada, inclusive mediante compensação positiva no 

Siafi dos créditos inscritos dos créditos inscritos e administrados pelo DIVIDA + 

valor da recuperação bruta classificada, inclusive mediante compensação 

positiva no Siafi, dos créditos parcelados no SISPAR + valor da recuperação 

líquida dos créditos inscritos em dívida ativa submetidos a parcelamentos 

especiais que não utilizem o conceito de recuperação bruta classificada + valor 

da recuperação dos créditos inscritos no FGE, salvo os cobrados pela CAIXA, 

nos termos do Convênio de delegação de atribuições firmado com a PGFN + 
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valor da recuperação com Depósitos Judiciais (DJE) referentes a créditos 

inscritos em dívida ativa 

31.  Não se incluem no resultado da recuperação total da PGFN: a) Valores 

recolhidos mediante DJE para fins de garantia e suspensão de exigibilidade de crédito não 

inscrito em dívida ativa, visto que tais valores são contabilizados como resultado dos órgãos de 

origem; b) Valores da dívida ativa do FGTS recuperados pelo Jurídico da Caixa Econômica 

Federal mediante delegação fundamentada na Lei nº 8844/94 e no Convênio PGFN/CAIXA nº 

1/2014.  

32.  É fundamental que a PGFN detenha pleno domínio sobre os valores divulgados a 

título de recuperação, porquanto tais números serão auditados por órgãos de controle internos e 

externos. Sempre que possível, deve-se utilizar o DW SIGPGFN para identificar a natureza do 

crédito, a forma e a data de recuperação.  

 

 

VI 

33.  Diante do exposto, conclui-se que: 

  a) É preferível a utilização da expressão “recuperação”, ao invés de 

“arrecadação”, para se referir ao produto da atividade de cobrança da PGFN; 

  b) É possível e recomendável a divulgação dos dados de recuperação e estoque 

da dívida ativa da União e do FGTS no sítio eletrônico da PGFN; 

  c) Devem ser computados como valores recuperados pela PGFN aqueles que 

geraram receita para o credor; 

  d) Sempre que possível, a apuração do valor recuperado deve ser baseada no 

conceito de recuperação bruta classificada, incluindo eventual compensação positiva no SIAFI;  
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  e) Não devem ser computados como valores recuperados pela PGFN aqueles 

decorrentes de depósito judicial referente a crédito não inscrito em dívida ativa ou ações de 

cobrança empreendidas pelo Jurídico da CAIXA, no que tange aos créditos do FGTS; 

  f) A recuperação total da PGFN pode ser representada pela seguinte fórmula: 

Valor da recuperação bruta classificada, inclusive mediante compensação 

positiva no Siafi dos créditos inscritos e administrados pelo SIDA + valor da 

recuperação bruta classificada, inclusive mediante compensação positiva no 

Siafi dos créditos inscritos dos créditos inscritos e administrados pelo DIVIDA + 

valor da recuperação bruta classificada, inclusive mediante compensação 

positiva no Siafi, dos créditos parcelados no SISPAR ou em outros sistemas de 

parcelamento + valor da recuperação líquida dos créditos inscritos em dívida 

ativa submetidos a parcelamentos especiais que não utilizem o conceito de 

recuperação bruta classificada + valor da recuperação dos créditos inscritos no 

FGE, salvo os cobrados pela CAIXA, nos termos do Convênio de delegação de 

atribuições firmado com a PGFN + valor da recuperação com Depósitos 

Judiciais (DJE) referentes a créditos inscritos em dívida ativa 

g) os dados referentes ao estoque devem ser extraídos dos sistemas de inscrição 

de créditos, quais sejam, o SIDA, o DIVIDA e o FGE; 

h) Caso a variação nos dados de recuperação e estoque, referentes a um mesmo 

período ou posição, seja superior a 10%, recomenda-se a publicação de uma nota explicativa o 

fato; 

  i) A divulgação dos números da dívida ativa está alinhada ao Planejamento 

Estratégico da PGFN, que traz como valor o respeito ao cidadão, mediante a primazia da 

informação e transparência em nossas ações. 
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 COORDENAÇÃO-GERAL DA DÍVIDA ATIVA, em 1º  de agosto de 2017. 

 

EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO 

Procurador da Fazenda Nacional 
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