
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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 e do FGTS
Coordenação de Acompanhamento e Controle Gerencial da Dívida Ativa

Nota SEI nº 87/2019/PGDAU-CDA-COAGED/PGDAU-CDA/PGDAU/PGFN-ME

ATO PÚBLICO.

Analisa o endividamento das pessoas jurídicas ativas inscritas em dívida ativa
da União ou do FGTS, em função da atividade econômica desenvolvida.

Processo SEI nº 10951.104747/2019-69

I

Trata-se de nota que analisa o endividamento das pessoas jurídicas ativas perante a União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com vistas a aprofundar a análise desenvolvida pela Nota SEI nº 40/2019/PGDAU-CDA-COAGED, que avaliou o endividamento das entidades
empresarias ativas e das pessoas físicas junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elabora-se novo estudo focado especificamente nas pessoas
jurídicas ativas.

Este trabalho  abrange todas  as modalidades  de  pessoas  jurídicas,  incluindo  entidades  não empresariais,  como a Administração Pública  e
associações privadas. Além disso, segmenta o endividamento com a União e o FGTS pela atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica, baseado no
nível "Divisão" da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

O estudo se restringe a pessoas jurídicas em situação ativa, dado o seu maior potencial de recuperabilidade de créditos,  além de permitir
identificar indícios de lesão ao livre mercado e à concorrência justa, em virtude do alto volume de endividamento fiscal.

Para fins deste estudo, por débito em situação regular entende-se aquele parcelado, garantido ou suspenso por decisão judicial. Débito em
situação irregular é aquele que está em cobrança pela PGFN.

O devedor em situação regular é aquele cuja integralidade dos débitos está em situação regular. O devedor em situação irregular possui ao menos
um débito em situação irregular.

A quantidade de pessoas jurídicas está baseada no CNPJ raiz. Assim, entidades com múltiplas filiais são consideradas como uma única pessoa
jurídica.

Apenas débitos inscritos em dívida ativa da União ou do FGTS, ou seja, aqueles constituídos e não pagos no âmbito do órgão de origem e que
tiveram  sua  liquidez,  certeza  e  exigibilidade  confirmadas  pela  PGFN,  estão  sendo  considerados  neste  estudo.  Em  outras  palavras,  débitos  sob  a
responsabilidade dos órgãos de origem, como a Receita Federal do Brasil (RFB), ou em discussão junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) não se incluem no escopo deste levantamento.

Para fins de elaboração do ranking, não foram considerados devedores sem informação de CNAE. Especificamente no cálculo do índice de
regularidade médio dos débitos das pessoas jurídicas ativas inscritas em dívida ativa da FGTS, a Divisão CNAE "extração de petróleo e gás natural" foi
desconsiderada, visto que não há devedores do FGTS neste setor.

Os dados foram levantados em 07 de novembro de 2019.

II- Endividamento das pessoas jurídicas ativas com a União

A partir de dados do cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil (RFB), observa-se a existência de 18.319.203 pessoas jurídicas em situação
cadastral ativa no país. Verifica-se que, desse total, 1.653.711 possuem ao menos um débito inscrito em dívida ativa da União, ou seja, 9%.

Dentre as 1.653.711 pessoas jurídicas ativas inscritas em dívida ativa da União, 318.474 estão em situação regular, correspondendo a 19,3% do
total, enquanto 1.335.237 estão em situação irregular, o que equivale a 80,7% do total.

Todavia, os dados revelam que há uma grande variação no perfil do endividamento em função da atividade econômica desempenhada. Por
exemplo, o setor de agricultura, pecuária e serviços relacionados é um dos que menos devem à União, contando com 1,9% de devedores dentre as 483.326
pessoas jurídicas ativas. Já no setor de metalurgia, 44,8% das 4.829 pessoas jurídicas ativas contam com algum débito inscrito em dívida ativa da União. Eis o
ranking dos setores econômicos com o menor e o maior percentual de endividados:

RankingCNAE DIVISÃO Qtde PJ ativa AtualQtd. PJ ativa devedora total% endividamento setorVlr. Débito total

1 Serviços domésticos 122.638 105 0,1% 6.652.779,94

2 Outras atividades de serviços pessoais 1.085.867 16.406 1,5% 1.824.878.810,11

3 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 483.326 9.248 1,9% 14.096.916.624,25

4 Correio e outras atividades de entrega 140.516 4.008 2,9% 1.297.901.012,36

5 Organismos internac. e outras instituições extraterritoriais 2.159 66 3,1% 173.219.117,07
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6 Atividades de atenção à saúde integradas com assist. social86.790 2.829 3,3% 1.062.288.917,82

7 Atividades de serviços financeiros 166.330 5.788 3,5% 57.969.833.767,62

8 Publicidade e pesquisa de mercado 425.951 18.208 4,3% 4.404.324.870,23

9 Edição e edição integrada à impressão 104.273 4.633 4,4% 4.236.731.739,57

10 Fabricação de produtos diversos 127.774 5.826 4,6% 5.954.963.296,65

Tabela 1 - setores econômicos com o menor percentual de pessoas jurídicas endividadas

RankingCNAE DIVISÃO Qtde PJ ativa AtualQtd. PJ ativa devedora total% endividamento setorVlr. Débito total

78 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 7.820 2.414 30,9% 11.314.306.366,83

79 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 11.441 3.537 30,9% 25.393.282.003,07

80 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 1.026 345 33,6% 3.557.150.256,39

81 Obras de infra-estrutura 38.712 13.456 34,8% 26.676.209.823,74

82 Fabricação outros equip. transp., exceto veíc. automotores 2.474 861 34,8% 3.896.427.740,64

83 Transporte aéreo 810 304 37,5% 12.546.818.176,77

84 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 10.717 4.082 38,1% 6.630.717.118,12

85 Fabricação de máquinas e equipamentos 22.438 9.262 41,3% 24.184.094.427,45

86 Metalurgia 4.829 2.162 44,8% 29.473.891.742,15

87 Fabricação de coque, de deriv. do petróleo e biocombustíveis859 424 49,4% 53.216.065.676,26

Tabela 2 - setores econômicos com o maior percentual de pessoas jurídicas endividadas

Em termos de valor, o débito total das pessoas jurídicas ativas atinge R$ 1.333.481.932.585, dos quais R$ 429.470.605.145 estão em situação
regular e R$ 904.011.327.440 estão em situação regular. Sob essa ótica, o índice de regularidade médio é de 32,2% e o valor médio do débito com a União é de
R$ 806.357.

Alguns  setores  se  destacam  pelo  alto  nível  de  regularidade  de  débitos,  como  o  de  extração  de  minerais  metálicos  (97,3%)  e  o  de
telecomunicações (71%), conforme tabela abaixo:

RankingCNAE DIVISÃO Vlr. Débito irregularVlr. Débito regularVlr. Débito total % regularidade da dívida ativa

1 Extração de minerais metálicos 1.246.340.476,69 45.747.511.640,50 46.993.852.117,1997,3%

2 Eletricidade, gás e outras utilidades 3.344.984.024,39 15.545.087.147,18 18.890.071.171,5782,3%

3 Fabricação de coque, de deriv. do petróleo e biocombustíveis 9.851.503.841,59 43.364.561.834,67 53.216.065.676,2681,5%

4 Telecomunicações 2.238.934.701,31 5.485.934.867,80 7.724.869.569,11 71,0%

5 Administração pública, defesa e seguridade social 10.351.062.279,47 19.032.716.864,64 29.383.779.144,1164,8%

6 Metalurgia 11.745.104.324,89 17.728.787.417,26 29.473.891.742,1560,2%
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7 Atividades de serviços financeiros 23.339.621.612,39 34.630.212.155,23 57.969.833.767,6259,7%

8 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 1.658.675.281,65 1.898.474.974,74 3.557.150.256,39 53,4%

9 Seguros, resseguros, previd. complementar e planos de saúde5.263.056.304,41 5.673.603.592,68 10.936.659.897,0951,9%

10 Atividades de rádio e de televisão 1.867.190.411,38 1.893.966.628,56 3.761.157.039,94 50,4%

Tabela 3 - setores econômicos com maior percentual de débitos em situação regular

Há setores com baixo índice de endividamento, baixo valor de débito e alto índice de regularidade junto à União. O setor de "serviços de
assistência social sem alojamento", por exemplo, possui índice de endividamento de 5,6%, índice de regularidade de 45,2% e débito total de R$ 1,8 bilhão.

Outros setores econômicos, por seu turno, possuem um baixo nível de regularidade de sua dívida, conforme tabela abaixo:

Ranking CNAE DIVISÃO Vlr. Débito irregularVlr. Débito regularVlr. Débito total % regularidade da dívida ativa

78 Fabricação de produtos do fumo 6.461.379.727,00 800.936.240,72 7.262.315.967,72 11,0%

79 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 5.999.714.866,11 631.002.252,01 6.630.717.118,12 9,5%

80 Reparação e manut. equip. de informática e objetos pessoais 1.813.198.877,85 186.991.603,43 2.000.190.481,28 9,3%

81 Serviços especializados para construção 15.514.733.737,54 1.519.387.332,69 17.034.121.070,238,9%

82 Transporte aéreo 11.481.463.744,27 1.065.354.432,50 12.546.818.176,778,5%

83 Manutenção, reparação e instal. de máquinas e equipamentos5.729.579.276,60 489.418.844,92 6.218.998.121,52 7,9%

84 Atividades de prestação de serviços de informação 6.483.337.711,00 409.077.600,90 6.892.415.311,90 5,9%

85 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 27.895.600,45 1.142.441,28 29.038.041,73 3,9%

86 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 134.173.638,97 4.524.455,60 138.698.094,57 3,3%

87 Organismos internac. e outras instituições extraterritoriais 172.899.855,32 319.261,75 173.219.117,07 0,2%

Tabela 4 - setores econômicos com menor percentual de débitos em situação regular

O estudo aponta a existência de setores econômicos com alto índice de endividamento, baixo índice de regularidade junto à União e alto valor de
débito, como o de "fabricação de máquinas e equipamentos". Com efeito,  seu índice de endividamento é de 41,3%, com um índice de regularidade de apenas
13,9% e débito consolidado de R$ 24,2 bilhões.

III- Endividamento das pessoas jurídicas ativas com a FGTS

Das 18.319.203 pessoas jurídicas em situação cadastral ativa no país, apenas 69.368 possuem ao menos um débito inscrito em dívida ativa do
FGTS, ou seja, 0,4% do total.

Há setores que possuem um percentual ainda menor de pessoas jurídicas em débito com o FGTS. Destaca-se, em especial, o setor de extração de
petróleo e gás natural, que não possui qualquer empresa ativa com débitos fundiários inscritos em dívida ativa. Segue abaixo lista dos setores com menor
percentual de devedores de FGTS:

RANKINGCNAE DIVISÃO Qtde PJ AtualQtd. PJ ativa devedora total% endividamento setorVlr. Débito total

1 Extração de petróleo e gás natural 562 0 0,0% 0,00

2 Serviços domésticos 122.638 19 0,0% 543.033,80

3 Publicidade e pesquisa de mercado 425.951 268 0,1% 16.906.058,87

4 Outras atividades de serviços pessoais 1.085.867 799 0,1% 28.803.851,05
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5 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 99.916 75 0,1% 3.038.440,95

6 Organismos internac. e outras instituições extraterritoriais 2.159 2 0,1% 71.537,82

7 Correio e outras atividades de entrega 140.516 137 0,1% 126.542.907,51

8 Atividades de serviços financeiros 166.330 164 0,1% 88.680.583,26

9 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e programas57.331 62 0,1% 12.629.325,84

10 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 483.326 535 0,1% 363.849.841,84

Tabela 5 - setores econômicos com o menor percentual de pessoas jurídicas endividadas com o FGTS

De outra parte, há setores econômicos cujo percentual de pessoas jurídicas ativas endividadas junto ao FGTS supera em mais de 15 vezes a
média geral de 0,4%, como o de metalurgia, em que 307 das 4.829 empresas do setor devem ao FGTS, conforme tabela abaixo:

RANKINGCNAE DIVISÃO Qtde PJ AtualQtd. PJ ativa devedora total% endividamento setorVlr. Débito total

78 Atividades de rádio e de televisão 8.787 263 3,0% 51.680.220,65

79 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 10.717 323 3,0% 97.731.491,44

80 Transporte aéreo 810 27 3,3% 943.360.761,67

81 Fabricação outros equip. transp., exceto veíc. automotores 2.474 87 3,5% 64.912.647,86

82 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 11.441 409 3,6% 441.356.528,66

83 Fabricação de máquinas e equipamentos 22.438 975 4,3% 444.263.157,14

84 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 1.026 51 5,0% 31.622.907,56

85 Extração de carvão mineral 112 6 5,4% 13.540.731,46

86 Metalurgia 4.829 307 6,4% 151.109.220,94

87 Fabricação de coque, de deriv. do petróleo e biocombustíveis859 86 10,0% 277.046.523,73

Tabela 6 - setores econômicos com o menor percentual de pessoas jurídicas endividadas com o FGTS

Em termos de valor, o débito total das pessoas jurídicas ativas com o FGTS atinge R$ 17.983.130.418, dos quais R$ 2.503.814.542 estão em
situação regular. O índice de regularidade médio, portanto, é de 13,9%, sendo inferior ao dos créditos da União, em que a regularidade atinge o patamar de
32,2%. O valor médio do débito com o FGTS é de R$ 259.242.

Como forma  de  incentivar  a  regularização  dos  créditos  fundiários,  a  PGFN em  articulação  com a  Secretaria  de  Inspeção  do  Trabalho,
propuseram ao Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) a revisão da normatização dos parcelamentos de FGTS. Foi editada, então, a Resolução CCFGTS nº
940, de 8 de outubro de 2019, que amplia para 85 meses o prazo de parcelamento de débitos de FGTS, podendo chegar a 100 meses no caso de entes públicos e
empresas em recuperação judicial, ou 120 meses para micro ou pequenas empresas.

Por outro lado, há setores que já se destacam pelo alto nível de regularidade de débitos de FGTS, como o de extração de minerais metálicos
(92,3%), conforme tabela abaixo:

RANKINGCNAE DIVISÃO Vlr. Débito total Vlr. Débito regular% regularidade da dívida ativa

1 Extração de minerais metálicos 115.768.995,59 106.887.217,32 92,3%

2 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental 1.930.602,58 1.778.394,74 92,1%

3 Pesquisa e desenvolvimento científico 4.941.571,31 4.443.960,75 89,9%
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4 Atividades esportivas e de recreação e lazer 430.893.981,82 251.867.327,76 58,5%

5 Administração pública, defesa e seguridade social 1.702.721.472,37736.843.886,88 43,3%

6 Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros etc.9.897.984,99 3.883.813,12 39,2%

7 Serviços de assistência social sem alojamento 107.505.319,70 34.952.781,49 32,5%

8 Coleta, trat. e disposição de resíduos; recup. de materiais 66.557.788,29 21.262.146,56 31,9%

9 Atividades de rádio e de televisão 51.680.220,65 14.977.375,42 29,0%

10 Atividades imobiliárias 163.508.587,07 39.831.800,88 24,4%

Tabela 7 - setores econômicos com maior percentual de débitos em situação regular perante o FGTS

Merece destaque positivo a existência setores com baixo índice de endividamento, baixo valor de débito e alto índice de regularidade junto ao
FGTS. O setor de "atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental", por exemplo, possui índice de endividamento de 0,2% e índice de regularidade de
92,1% e débito total de R$ 1,9 milhão.

Outros setores, por sua vez, possuem um baixo nível de regularidade de débitos de FGTS:

RANKINGCNAE DIVISÃO Vlr. Débito totalVlr. Débito regular% regularidade da dívida ativa

77 Atividades veterinárias 1.714.007,94 15.122,40 0,9%

78 Agências de viagens, oper. turísticos e serviços de reservas13.729.548,23 90.650,52 0,7%

79 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 3.038.440,95 4.852,62 0,2%

80 Atividades de apoio à extração de minerais 5.132.712,09 7.361,04 0,1%

81 Correio e outras atividades de entrega 126.542.907,51 178.612,85 0,1%

82 Transporte aéreo 943.360.761,67 149.874,59 0,0%

83 Serviços domésticos 543.033,80 0,00 0,0%

84 Organismos internac. e outras instituições extraterritoriais 71.537,82 0,00 0,0%

85 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 333.511,41 0,00 0,0%

86 Fabricação de produtos do fumo 3.043.997,49 0,00 0,0%

Tabela 8 - setores econômicos com menor percentual de débitos em situação regular perante o FGTS

Destaca-se a existência de setores econômicos com índice de endividamento muito acima da média, baixo índice de regularidade junto ao FGTS
e alto valor de débito, como o de "fabricação de máquinas e equipamentos". Com efeito,  seu índice de endividamento é de 4,3%, o índice de regularidade é de
apenas 7,1% e o débito consolidado é de R$ 444,2 milhões.

As tabelas completas, com os dados de todos os setores econômicos, seguem anexas a esta nota.

IV- Conclusões

Diante do exposto conclui-se:

a) O índice de endividamento das pessoas jurídicas ativas com a União é de 9%, ao passo que o mesmo índice de endividamento com o FGTS é
de 0,4%;

b) O índice de regularidade médio dos débitos das pessoas jurídicas ativas é de 32,2% perante a União e de 13,9% junto ao FGTS;

c) O valor médio dos débitos das pessoas jurídicas ativas com a União é de R$ 806.357 e de R$ 259.242 perante o FGTS;

d) Há uma variação significativa dos índices de endividamento e de regularidade em função da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica;

e) Setores econômicos com alto índice de endividamento fiscal, aliado a um baixo nível de regularidade e a um alto valor de débito, apresentam
potencial elevado para práticas de concorrência desleal, em prejuízo ao livre mercado, além de risco à atividade arrecadatória do Estado;

Propõe-se uma atuação focada da PGFN junto aos setores econômicos que apresentam elevado nível de risco à atividade arrecadatória, em
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articulação com outros órgãos ou entidades públicos e privados, sempre que possível, de modo a induzir a sua regularização.

Recomenda-se conferir  ampla divulgação ao presente estudo,  bem como o seu encaminhamento à Coordenação-Geral de Recuperação de
Créditos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Brasília, 14 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente

EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO

Procurador da Fazenda Nacional

Documento assinado eletronicamente por Everaldo Souza Passos Filho, Coordenador(a) de Acompanhamento e Controle Gerencial da Dívida A�va, em
14/11/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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