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Descrição das fontes utilizadas

• Justiça em Números 2010 (CNJ, 2011)
• Custo unitário do processo de execução 

fiscal na Justiça Federal (IPEA/CNJ, 2011)
• Custo e tempo do processo de execução 

fiscal promovido pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional (IPEA, 2011)



Confiabilidade dos dados utilizados

• Para o processo de execução fiscal em geral, 
intervalo de confiança de 98% e margem de 
erro de 3%, válida para a Justiça Federal, 
exceto a Seção Judiciária do Estado de Mato 
Grosso do Sul

• Para o processo de execução fiscal promovido 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
intervalo de confiança de 90% e margem de 
erro de 3%, válida para a Justiça Federal, 
exceto a Seção Judiciária do Estado de Mato 
Grosso do Sul



Execução fiscal:
perfil das demandas na Justiça Federal

Em geral Promovido pela PGFN

Exequente 100% 50,3%

Executado 60,5% pessoa jurídica 83,2% pessoa jurídica

Objeto da cobrança 37,3% anuidades e/ou taxas 

de fiscalização de conselhos 

profissionais

52,1% impostos

Valor médio cobrado R$ 22.507,51 R$ 26.303,25

Extinção por pagamento 33,9% 25,8%

Valor médio arrecadado (principal) R$ 9.960,48 R$ 54.783,77

Valor médio arrecadado (custas) R$ 37,69 R$ 129,42

Custo médio do processamento R$ 4.368,00 R$ 5.606,67

Tempo médio de tramitação 8 anos, 2 meses e 9 dias 9 anos, 9 meses e 16 dias



Execução fiscal:
recomendações feitas à PGFN

a) Quanto ao piso mínimo para propositura das 
ações de execução fiscal

1. Considerando o custo de R$ 5.606,67 e a taxa 
de sucesso de 25,8%, o ponto a partir do qual 
é economicamente justificável a propositura da 
ação de execução fiscal é de R$ 21.731,45;

2. A PGFN deveria elevar o piso mínimo para 
propositura de ações de execução fiscal de R$ 
10 mil para R$ 20 mil.



Execução fiscal:
recomendações feitas à PGFN

b) Quanto à importância da etapa de citação

1.Como o cumprimento da etapa de citação é o 
principal gargalo, maior causa de morosidade, 
mais importante unidade de custo e elemento 
fundamental para o sucesso da ação, a PGFN 
deveria desenvolver estratégias específicas para 
melhorar a sua taxa de sucesso;
2.Da mesma forma, deveria prosseguir até o final 
em todas as ações nas quais haja citação pessoal 
válida.



Execução fiscal:
recomendações feitas à PGFN

c) Quanto à necessidade de novas estratégias de 
cobrança

Como o novo piso mínimo é excessivamente alto, 
tendo em vista o valor médio das dívidas inscritas, 
sua adoção deve vir acompanhada da 
implantação de novas estratégias de cobrança das 
dívidas fiscais, sob pena de sinalizar à sociedade 
que impostos de baixo valor não devem ser 
pagos.



Execução fiscal:
recomendações feitas à PGFN

c) Quanto à gestão da área de contencioso

1.O novo piso mínimo permitirá reduzir em 52% o 
volume de trabalho da área de contencioso da PGFN, 
e em 9% o estoque de ações em andamento na 
Justiça Federal;
2.Como o desempenho da PGFN na cobrança de 
débitos é inferior ao de outros exequentes, o órgão 
deveria aproveitar essa oportunidade para aprimorar 
seus instrumentos de gestão, estabelecendo metas 
claras e mecanismos de monitoramento e avaliação 
contínuos, que permitam igualar os demais 
exequentes em eficiência e efetividade no prazo de 10 
anos. 
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