
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ar. n' 174/16 - GPC Carazinho, 04 de agosto de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Anselmo 8ritzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 070/16

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO 070/16,

desta data, que Estabelece valores mínimos para o ajuizamento e protesto extrajudicial de

débitos fiscais inscritos em dívida ativa e revoga as Leis Municipais nOs 6.278/05 e 7.048/09.

Exposição de Motivos:

o BAGO 1016

Protocolo NQ J 6 e~~
Hora: AO '.O~

Atenciosamente,

Seguindo orientação da Cartilha de Racionalização da Cobrança da Dívida Ativa

Municipal, elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado - TCEfTS e pelo Tribunal de Justiça

do Estado, o Municipio que não contar com lei que autorize o não ajuizamento de execuções

fiscais de créditos de pequeno valor, ou se aquela já editada contiver valores desatualizados,

deve realizar um estudo para identificar o valor mínimo atual, com posterior envio de Projeto de

Lei ao Legislativo.

Diante do exposto, considerando que o custo de cada execução fiscal, para o

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, equivale a 20,61 URCs - Unidade de Referência de

Custas (valores atualizados mensalmente), valor de julho/2016 é de R$ 703,83 e o Município

tem seu próprio custo de processamento e acompanhamento das execuções fiscais, tais como

funcionários, materiais de expediente, estrutura fisica, entre outros, sendo os custos para

cobrança superiores ao valor atualizado da dívida, pode o Poder Público editar lei autorjzando

o não ajuizamento destes valores, ficando os mesmos em cobrança administrativ pelo setor

competente.

SEFAZlDDV

Resp.:~;iwJ=_'~~
www.carazlnho.rs.gov. rAss.: , ,,_:JúJJ~

Avenida Flores da Cunha, n" 12 .___ ~:-'-
Telefone: (54) 3331-2699/ e.mall: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazlnho.rs.gov.
mailto:e.mall:
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


PROJETO DE LEI N' 070, DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

Estabelece valores m/n/mos para o
ajuizamento e protesto extrajudicial de
débitos fiscais inscritos em dívida ativa e
revoga as Leis Municipais noS 6.278/05 e
7,048/09,

Art. 1° Através da presente Lei fica autorizado o Município de Carazinho:
I - o não protesto extrajudicial de débitos com valor consolidado igualou

inferior a R$ 200,00 (duzentos reais);
11- o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos com valor

consolidado igualou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

~ 1° Não se aplicam os limites de valor para inscnçao e ajuizamento
quando se tratar de débitos decorrentes de aplicação de multa criminal.

~ 2° Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do
respectivo débito originário mais os acréscimos legais ou contratuais vencidos até a data
de apuração.

~ 3° No caso de reunião de inscrições de um mesmo devedor, para fins do
limite indicado no inciso 11, será considerada a soma dos débitos consolidados relativo
às inscrições reunidas.

~ 4° Em nenhuma hipótese poderão ser excluídos ou desmembrados
valores relativos a algum exercício, para usufruir das disposições desta Lei.

~ 5° A Procuradoria Geral do Município, observados os critérios da
eficiência, economicidade, praticidade e as peculiaridades regionais, poderá autorizar,
mediante ato normativo, as unidades por ele indicadas a promover o ajuizamento de
débitos de valor consolidado inferior ao estabelecido no inciso 11.

~ 6° Enquanto não homologado o cancelamento dos créditos pelo Prefeito
Municipal, o contribuinte será considerado como devedor comum ao erário municipal e
como tal será tratado.

Art. 2° A adoção das medidas previstas no Art. 1° não afasta a incidência
de atualização monetária, juros de mora, nem elide a exigência de prova de quitação em
favor do Município, quando prevista em lei, suspendendo a prescrição dos créditos a
que se refere, de acordo com o disposto no Código Tributário Municipal.

Art. 3° Os débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda,
deverão ser agrupados:

I - por espécie de tributo, contribuição e respectivos acréscimos e multas;
11 - os débitos de outras naturezas, inclusive multas;
111 - no caso de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), débitos

relativos ao mesmo imóvel.



Art. 4° Decreto regulamentador poderá ser emitido, quanto à correção de
valores minimos do Art. 1°, incisos I e 11,obedecidos os mesmos índices de correção do
tributo conforme Lei n' 110/2016.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições das Leis Municipais nOs6.278/05 e
7.048/09.

Gabinete do Prefeito, 04 de agosto de 2016.

REN SÜSS
Prefeito

SEFAZlDDV



{'O} de 01 a osm6/94: CR$ 9.469,00

de 06 a 12/06/94: CR$ 9,959,69

de 13 a 19/06/94: CR$ 10.875,21

de 20 a 26/06f94: CR$ 11.901,90

de 27 a 30/06/94: CR$ 13.086,76

(') até 28112/89. NCz$ 45,38 e, a partir de 29/12189: NCz$ 65,00

TABELA DE VALORES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE CUSTAS. URC

VALOR DE ALÇADA: DE 30/12185 A 28112/89: 10 (DEZ) VALORES DE REFERÊNCIA REGIONAL

DE 29/12/89 A 14106/15: 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE REFERENCIA DE CUSTAS. URe

A PARTIR DE 15106115: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE REFERÊNCIA DE CUSTAS - URe

Jon F" MO' Abc Maio J" J"' A90 S,! o"! No, o"
1982 - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

1983 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

1984 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17.000,00 17.000,00

1985 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 58.000,00 58.000,00

1986 70.000,00 70.000,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 93,00

1987 93,00 93,00 93,00 93,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 424,00 424,00

1988 424,00 424,00 424,00 424,00 951,00 951,00 951,00 951,00 951,00 951,00 2.966,00 2.966,00

1989 2.966,00 2.966,00 6,17 6,17 7,03 7,03 14,56 14,56 24,26 24,26 45,38 1'1
1990 99,00 154,00 266,00 376,00 375,00 396,00 434,00 481.00 532,00 600,00 683,00 796,00

1991 950,00 1.142,00 1.420,00 1.543,00 1.651,00 1.735,00 1,901,00 2.073,00 2.357,00 2.672,00 3.236,00 4,003,00

1992 4.947,00 6.136,00 7.757,00 9.698,00 12.0ô1,00 14.783,00 17.430,00 20.773,00 25.833,00 32.183,00 39.765,00 48,648,00

1993 58.996.00 75,839,00 95.587,00 121,988,00 161,085,00 208927,00 263.504,00 347,21 464,00 621,00 824,00 1.124,00

1994 1,559,00 2.207,00 3.088,00 4.403,00 6.429,00 ('") 5,04 5,04 5,04 5,53 5,53 5,53

1995 5,86 5,86 5,86 5,86 7,06 7,06 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43

1996 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,72 8,72 8,72 8,72 8,12

1997 8,12 8,72 9,02 9,02 9,02 9.02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02

1998 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35

1999 9,35 9,35 9,35 9.35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35

2000 9,35 9,35 9,35 10,47 10,49 10,51 10,51 10,68 10,87 10,89 10,93 10,99

2001 11,01 11,03 11,03 11,06 11,16 11,17 11,22 11,31 11,31 11,31 11,31 11,66

2002 11,82 11,99 12,08 12,17 12,27 12,32 12,39 12,52 12,60 12,18 13,03 13,62

2003 13,91 14,24 14,36 14,60 14,85 14,87 14,17 14,73 14,75 14,80 14,86 14,86

2004 14,99 15,10 15,14 15,31 15,31 15,44 15,59 15,68 15,78 15,79 15,89 15,92

2005 16,02 16,20 16,19 16,38 16,59 16,62 16,59 16,61 16,51 16,49 16,58 16,64

2006 16,72 16,93 16,84 16,78 16,87 16,82 16,18 16}9 16,86 16,87 16,93 17,03

2007 17,11 17,24 17,24 17 ,49 17,56 17,60 17,78 17,92 17,95 17,96 17,97 18,17

2008 18,31 18,50 18,45 18,57 18,71 19,00 19,26 19,42 19,48 19,54 19,57 19,74

2009 19,78 19,88 20,00 20,07 20,15 20,24 20,33 20,33 20,33 20,40 20,38 20,48

2010 20,38 20,48 20,64 20,88 21,01 21,06 21,01 21,10 21,13 21,17 21,33 21,43

2011 21,53 21,68 21,86 22,04 22,38 22,39 22,39 22,44 22,47 22,61 22,69 22,81

2012 22,90 23,02 23,13 23,21 23,39 23,49 23,59 23,81 23,87 24,11 24,26 24,31

2013 24,47 24,76 24,99 25,13 25,36 25,56 25,68 25,81 25,91 26,08 26,25 26.34

2014 26,56 26,78 26,99 27,34 27,55 27,60 27,68 27,62 27,65 27,76 27,88 28,09

2015 28,41 28,98 29,43 29,81 30,11 30,39 30,56 30,77 30,87 31,06 31,35 31,67

2,16 31,99 32,58 32,90 33,17 33,52 33,86 34,15
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INTRODUÇÃO

A justiça nõo tem preço, mas seu custo não pode ser desconsiderado. O custo da
justiça cresce no medido em que aumentom o estoque de processos e a demoro na sua
tramitação.

No caso dos executivos fiscais, este custo cresce na exata medida da ineficiência dos
municípios no cobrança de seus créditos, sobrecarregando os Tribunais, anualmente, com
o ajuizamento de milhares e milhares de ações de ações executivas mal aparelhadas que
só fazem aumentar o acervo.

Sem adoçõo prévio de medidas tendentes ao aperfeiçoamento da arrecadação por
meios administrativos, os entes municipais acabam transferindo para o Judiciório, muitas
vezes no antevéspera da prescriçõo, a responsabilidade pelo cobrança de dívidas otivos
mediante distribuição de executivos cujos valores muitas vezes nõo cobrem sequer os custos
da execução.

No Rio Grande do Sul, em setembro de 2014 tramitavam no TJRS 505.838 exe-
cuções fiscais municipais, o que corresponde a aproximados 70% de fodos os executivos
fiscais em andamento.

Essa também é a realidade de São Paulo onde, em setembro de 2012, 10.830.687
executivos em trâmite 9.328.677 eram municipais, revelando que mais de 85% eram exe-
cutivos municipais.

Com objetivo de enfrentar essa realidade, a Corregedoria-Geral da Justiça paulista
elaborou uma cartilha contendo sugestões aos municípios para aperfeiçoamento dos me-
canismos de cobrança das dívidas ativas municipais.

No texto da referiuo cartilho, colhem-se, dos considerações iniciais, dados e infor-
mações que, por suo relevância e inteira aplicação à situação do nosso Estado, merecem
referência, o que ora se faz, com autorização daquele Tribunal.

Conforme a referido publicação, "o ajuizamento às pressas, sem maior critério ou
somente para evitar a prescrição, faz com que muitas execuções fiscais municipais sejam
ontieconâmicas, isto é, com despesas de processamento superiores aos respeclivos créditos.
Além disso, outros inúmeras são ajuizados com fundamento em créditos ió prescritos, tudo
a atravancar a movimentação processual em detrimento dt? execuções capazes de propiciar
arrecadação eficaz ou eficiente do dívida ativa. Não é fOro verificar o desinteresse do Poder
Executivo, ou o impossibilidade técnica ou material de suo procuradoria, em dor andamento
às milhares de execuções riscais municipais economicamente inexpressivas ou inviáveis,
que congestionam ilogicamente unidades judiciais. O interesse da administração público e
os recursos técnicos, materiais e humanos de sua procuradoria devem redirecionar-se poro
eliminar tais entraves, melhoro r o cobrança administrativo ou extraiudicial e racionaljzar o
emprego do via iudicial".



De Jota, a falto de eficiência na cobrança judicial das dívidas otivas muniCipaiS é
fenQmeno 'que se repete em todo o país. Em especial, os dificuldades de localização de de-
vedores e bens penhoróveis criam embaraços poro o andamento dos processos executivos
fiscais. Diante do volume, as execuções fiscais que seriam vióveis e de valores significativos,
misturam-se com milhares de pequenos execuções sem perspectiva de cobrança, elevando
o acervo de processos judiciais_

Com tal realidade, só o aperfeiçoamento dos mecanismos de cobrança extrajudicial
permitirá melhor aproveitamenfo dos estruturas dos Varas e anexos fiscais, viabilizando, 00

final, maior eficiência no execução judicial das dívidas ativas e incremento do arrecadação.

É neste contexto que o Corregedoria-Geral do Justiça do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, o Tribunal de Contos do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio
Grande do Sul e o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul entenderam de
adotar porte das sugestões elaborados no cartilha editada pela Corregedoria Geral da
Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao mesmo tempo em que apresentam medidos
práticas poro racionalização administrativa e processual com o objetivo de aumentar a ar-
recadaçõo e evitar que o custo do cobrança judicial sejo super-ior ao valor do ressarcimento
pretendido pelo Município.

Com tal propósito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas
do Estado, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contos do Rio Grande
do Sul editoram o Protocolo Conjunto de Orientações - Anexo I - sugel-inclo uma série de
providências tendentes a aprimorar o cobrança da dívida ativa municipal ainda no fase
administrativa, adotando-se a judicializoção como providência última, o seguir detalhadas:

4



5

I - SUGESTÕES PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL

A eficiência administrativo impõe acelerar o procedimento administrativo de cobrança
dos créditos municipais, evitar erros de inscrição e nulidades e facilitar a arrecadação. A
opçõo pelo cobrança judicial deve ser a última alternativa, quando frustrada a cobrança
administrativa ou extroiudicial 8, ainda assim, se a execução fiscal for viável.

1) Cobrança Administrativa

Os municípios ~êm suas competências estabelecidas na Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB) para o instituição e cobrança de seus tributos. Visou com isso
O Constituinte de 1988 evitar o total dependência municipal às transferências intergover.
namentais.

Contudo, nõo basto instituir tributos sem que haja a diligência em buscar o ingresso
dos valores devidos por parte dos contribuintes aos cofres públicos, em atendimento ao
Princípio da Eficiência, disposto no art. 37 da CRFB, assim como ao caput do artigo 11 da
Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais do responsabilidade na gestão fiscal a insti-
tuição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constifucional
do ente do Federação.

1.1) Procedimentos de Cobrança Administrativa

Em atendimento 00 Princípio do Eficiência e paro que a gestão fiscal seja considerado
responsável (art. 11 da LRF),deve ser implementada uma sistemático de cobrança adminis-
frativa, isto é, a adoção de procedimentos que dispensem a necessidade de ajuizamento de
execuções fiscais, tornando-as excepcionais (as ações de cobrança administrafiva, normal-
mente, são mais eficientes do que os de cobrança iudicial).

A edição de normo inferno, estabelecendo rofinos uniformes de procedimentos a
serem realizados, com registro das ações desenvolvidos, propicia segurança 00 Município,
bem como oos servidores encarregados de tais rotinas.

Exemplos de sistemáticas de cobrança:

_notificações regulares aos devedores, contendo o identificação do sefor responsóvel,
telefones direfos paro conlato, horório de atendimento e endereço;

_ facilitação do pagamento, com o envio de bolefo bancório ou guia de arrecadação
jó preenchido, que permifa o pagamento diretamente na rede bancária ou via Internet (sem
necessidade de ir até o prefeitura para tonto);



---------------~------~.~'--~-.~'~;'~._~~<'~~..--------,

- o devido I'egistro de todos as ações de cobrança desenvolvidas;

- o controle gerencial do acompanhamento do estoque de valores a cobrar. Para
tanto, é necessário que sejam alocados recursos humanos e materiois (principalmente tec-
nológicos) poro perseguir o melhoro no redução do período médio de cobrança de seus
créditos.

1.2) Implantação de Setor de Cobrança Administrativa

A instituição de um setor de cobrança administrativa, aliada à normatização das ações
o serem desenvolvidos, se constitui em uma boa prática da Adminístraçao municipal, na
medido em que essa tende o ser mais eficienie que a remessa à cobrança judicial, repercu~
findo no incremento do fluxo de recebíveis, mais I"apidamente. Potianto, a cobrança iudicial
deve ser a solução de última instôncia, quando os demais esforços não apresentarem êxito.

1.3) Cadastros Municipais

Constitui-se tarefa da móxima importância que o município mantenha seus cadastros
atualizados permanentemente, fazendo disso uma prático do cotidiano, como forma de
obter êxito na comunicação aos contribuintes, assim como nos contatos necessórios para
verificação quanto a pagamentos, cuios registros de recebimento estejam em aberto.

Havendo necessidade de encaminhamento à esfera judicial do cobrança, é impres-
cindível a certeza da correção dos dados cadastrais, sob peno de não ser encontrado o
devedor e, por conseqüêncio, restar frustrado o ingresso de receitas nos cofres municipais.

A realização de convênios com outras instituições, visando à atualização cadastral,
pode ser uma boa prótica. Dentre as instituições pode-se exemplificar: o fisco estadual
e federal, o Banco Central} o DETRAN, as empresas responsáveis pela manutenção de
cadastros de maus pagadores, as companhias distribuidoras de energia ou de água, as
operadoras telefônicas.

1.4) Tipos de Lançamento

al Lançamento por homologação: Contribuinte foz o que denomina de auto lança-
mento, recolhendo o valor declarado. Ex.: ISS .. Imposto Sobre Serviços de Qual ..
quer Natureza;

b) Lal1çamento por declaraçõo: Contribuinte foz a maior porte (calculo ... ) e aguardo
o notificação da Administroçôo poro fazer o pagamento. Ex.: ITBI .. Imposto Trans ..
missão Inter Vivos a Qualquer Título;

c) Lançamento de ofício:

c.1) Lançamento de ofícío ordinário: Administração faz tudo (calculo ... ) e envia a no-
tificação para o contribuinte fazer o pagamento. Ex.: IPTU ~ Imposto Sobre Proprie-
dade Territorial e Predial Urbana;

c.2) Lançamento de ofício revisional: Administraçôo constata erro (fiscalização) +
lançamento paro corrigir esse erro.

6
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1.5) Inscrição em Divida Ativa

Nos termos definidos no legislação municipal, após a constituição definitivo do crédi.
to tribut6rio, havendo o frustraçõo do cobrança amigável no prazo definido para tal, hover6
o inscriçõo em dívida ativo. A inscrição em dívida ativa, nos termos do S 3° do art. 2° da
Lei Federal nO 6.830/1980, se constitui no ato de controle administrativo da legalidade. Tal
procedimento será feito pelo órgão competente paro apurar a liquidez e certeza do crédito
e acarreta o emissão do título executivo denominado Certidão de Dívida Ativa - COA.

7

Nessa etapa de controle da legalidade, que precede a emissão do COA, são opor-
tunos as seguintes verificações, com vistas às correções necessárias: do nome do devedor;
do CPF ou CNPJ; da doto da último atuolização do endereço; do exotidão do volor devido;
da correção quanto 6 fundamentação legal.

1.6) Fatores cuio conhecimento milita em favor da Eficiência da co-
brança administrativa

É de sumo importância que os servidores encarregados da cobrança tenham conhe-
cimento mínimo sobre a contagem do prazo prescricional do crédito tributária, do procedi-
mento de inscrição em dívida ativo e da emissão da Certidõo de Dívida Ativa - COA, bem
como, da necessidade de contar com um cadastro atualizado.

Prescri~ãodo Crédito Tributário

A prescrição está definida no Código Tributário Nacional, em seu art. 174, o qual
apresento o seguinte redação: 'M. J 74. A ação para a cobrança do crédifo' tributário pres-
creve em cinco anos, contados do doro do suo constituição definitivo."

Após a constituição definitivo do crédito tributário deixo-se de cogitar do decadência
do direito de lançar, remelendo-se então poro avaliação do prazo de prescrição do crédito
tribulário. A constituição do crédito tributário se dá nas seguintes hipóteses:

o) sem impugnação: passados 30 dias da notificação do lançamento sem paga-
mento

b) com impugnação: ultrapassado novo prazo para pagamento contado do
trânsito em julgado do "condenação" do sujeito passivo

d) a partir da declaração do contribuinte, reconhecendo o débito fiscal (STJ, S. 436)

c) a partir do momento em que cessar eventual causa de suspensão da exigibilidade
do CT (art. 151, CTN)

2) Conciliação Extrajudicial

A conciliação é meio rápido de promover aumento da arrecadação e contribui paro o
redução da idéio tão difundido de que o inadimplemento de créditos inscritos não acarreta
qualquer consequêncio prática. Medidos simples, como a criação de um balcão de cobran-



ça no ômbjto da própria repartição municipal, facilitando os informações aos contribuintes,
pode alavancar a arrecadação tributário.

2.1) Parcelamento de Créditos

A concessão de parcelamento está condicionada à formo e condições estabelecidas
em lei específica, nos termos do art. 15S-A do Código Tributário NacionaP.

É importante ressaltar que a existência de uma legislação específica que trate de par-
celamentos, até como forma de evitar a perda integral de créditos, porfelta de capacidade
de pagamento momentônea de contribuinte, possa estimular a adimplência e man'l'er o
fluxo de caixa do município.

Para tanto, alguns preceitos devem ser previstos na referida legislação:

- quantidade móxima de parcelas, de preferência que não ultrapasse o prazo de 60
meseSi

- valor mínimo por parcela (valores distintos para pessoa física e poro pessoa iurídj~
co);

- fixação dos parcelas em unidades fiscais do município, com vistas a garantir pelo
menos a atualização monetória anuali

_cancelamento do parcelamento etn razão do inadimplemento, por exemplo, a partir
de três parcelas descumpridas;

_exigência de quitaç60 de um percentual mínimo da dívida consolidada (10% 020%,
por exemplo) paro a concessão de novos parcelamentos, a partir do descumprimento de
acordo(s) anterior(es) de porcelamento(s), com vis'l'o a evitar o simples protelomento do
dívida.

Ressalta-se, entretanto, que a concessão da "anistia" e da "remissão", institutos por
vezes utilizados por alguns municípios, perdoando multo e juros, não se constitui numa
boa prática. No período da vigência da lei o iniciativa traz um incremento expressivo na
arrecadação, mas, por outro viés, desestimulo os bons pagadores, ofe'l'ondo a realização
dos créditos no médio e longo PI"OZO.

A Informação CT do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul nO
45/2001 (Processo nO1251-02.00/01-3'), nao considero o reduçaa do multo como anis-
tio (porque o CT iá teria sido constituído) nem remissão (entendendo que o art. 172 do
CTN não contemplaria essa hipótese).

2.2) Controle de Parcelamentos

É impoliante referir o importância do existência de sistema informatizado paro acom-
panhar os diversos parcelamentos concedidos, de maneiro o evitar a demora até constatar

, Arfo 1 55-A. O parcelamento ,cró concedido no formo e conniçáo es1obr.lccidos em loi c~pecílica.
!}lo Salvo disposiçiio de I~i em contmrio, o por"elomenll) do crédi~c tríbuiário ,,60 exclui" incidê'>Clo de juros e mullos.

, hup://wwwl.tce_"_90v.brloplieprod/f?p=50202:0: 12911031 83654422:DOWNlOAD:NO::P CD LEG:334939
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que contribuintes deixaram de cumprir as parcelas devidas, o que acarreta, inclusive, a re-
abertura do prazo prescricional, com riscos da ocorrência da própria prescrição do crédito
tributário caso não haja o efetivo acompanhamento tempestivo.

3) Prolesto exlrajudicial da certidão da dívida oliva (COA)

Desde o final de dezembro de 2012, existe a possibilidade legal de protesto da cer-
tidão da dívida ativo, de acordo com o art. P, parágrafo único, da Lei 9.492/973, regra
foi introduzida pela lei 12.767/12.

o Conselho Nacional de Justiça recomenda o protesto do certidõo da dívida ativa
como meio de agilizar o pagamento de títulos e outras dívidas devidas ao governo, de
inibir o inadimplência e de contribuir poro a redução do volume de execuções fiscais ajui-
zados, o que resultará na melhoria da prestação jurisdicional e na diminuição dos gastos
públicos com a tramitação de ações dessa natureza4.

Também o Superior Tribunol de Justiça, em recente julgado, alterou sua orientação
para reconhecer não apenas possível o protesto de COAs, mos também que se trata de
"modalidade alternativa para cobrança de dívida que abrange 'todos os quaisquer títulos
ou documentos de dívida"'. E foi adiante 00 destacar que a "possibilidade do protesto da
COA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois
subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da
parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto."s

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu recente modi-
ficação em sua Consolidação Normativa Notarial e Registral prevendo a inclusão, no
parágrafo único do arl. 714, das certidões de dívida ativa da União, dos ESTados,do Dis-
trito Federal, dos Municípios, das respectivas autarquias e fundações públicas e os títulos
executivos emifidos pelo Tribunal de Contas do Estado como títulos sujeitos a protesto, cujo
apontamento independerá de prévio depósito de emolumentos ou quaisquer outras despe-
sas por parte do credor ou do apresentante.

É o que dispõe o Provimento 019/2014-CGJ editado pelo Corregedoria-Geral da
Jus'~içaem 11 de setembro próximo passado (Provimento nO019/2014-CGJ, contido no

Anexo 11).

Assim, Estado e MUllicípios poderão, antes do ajuizamento da execuçõo fiscal, utili-
zar-se do protesto prévio da COA, como meio efetivo de cobrança, o que, todavia, impor-
tante deslocar, supõe correto identificação e conferência preliminar dos dados do devedor,
evitando risco de aponte em face de quem nõo é responsável para com a dívida.

J Ar!. 1" _ Pw:esto f> o 010 formal e ,olene pele quolsfl prova o inadimplência e o descumprimellto de obrigação originado em títulos

e OIJI!()'i dorumerllos de divida,
Parógrafo único _ Incluem-se en're os titulos sujr.itos o protesto as (.ertidões de divida ativa da Unióo, dos Estadas, do Distrito Fede-

reil. dos Mu",ópio." dco f<"pedi",," cutOr"C1";OS I! lund"ções públiw', (Incluído pela lei nO 12.767, d •• 2012)

4 Por e~emplo, CNJ _ PF 20091 0000045376. rf'!loloro Conselheiro MORG/\NA DE AIJ.J,EIDARICHA - 1020 Sessõo - i. 6/412010-
DJIl n" 6212010 "m 8/412010 póg. 8/9.

5 STJ_ Rbp 11265i5/PR, Rd. Ministro HERMAN BEt~JMIIN, SEGUNDA TURMA, julgado elll 03{12/2013, DJe 16/12/2013.
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'4) Inclusão do nome do devedor no CADIN e serviço de proteção de

crédito

A inserção, no momento oportuno, do devedor em eventual cadastro municipal In-
formativo de créditos não quitados (CADIN), para na forma da lei municipal condicionar a
au~orizoçõo de participação em licitações municipais (ou outra modalidade de conlratoçõo
com o Poder Público) ao prévio pagamento ou parcelamento da dívida, pode ser mais efi-
ciente do que o aiuizamento da execução fiscal.

Outra medida extrajudicial que se sugere é a inserçõo do nome do devedor por dívida
ativa em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, com a ressalva de que o protesto da
COA poderá gerar registro no mesmo cadastro, de regra, por iniciativa do respectivo órgão.

\I - SUGESTÕES PARA ANÁLISE PRÉVIA AO AJUIZAMENTO

Também por imposição do regra constitucional sobre eficiência administrativa, deve-
-se evitar o aiuizamento de execuções fiscais antieconâmicas ou fadadas 00 insucesso ou
à paralisação.

1) Verificação da ocorrência de pagamento, prescrição, anistia, sus-
pensão de exigibilidade ou vícios administrativos

Identificado o ocorrência de fatos extintivos ou impeditivos da cobrançar os débitos
não exigíveis devem ser cancelados ou, se suspenso a exigibilidade, a cobrança deve ser
sobrestado. Se em juízo o devedor 1'iverde constituir advogado poro evidenciar 1'aisfotos, a
condenação da Fazendo Pública 00 pagamento de honorórios advocatícios pode eventual-
mente superar o valor do crédito irregularmente inscrito ou inexigível.

2) Verificoção da possibilidade concreta de localização do devedor

Medida essencial para o êxito da cobrança administrativa ou judicial. A localização
do devedor é um dos maiores obstáculos paro a cobrança da dívida ativa tonto no esfera
administrativa ou pré-contenciosa quanto na judicial. Revela-se fundamental o melhoria
no cadastro e no fluxo de informações entre o órgão arrecadador e o órgão encan'egado
da cobrança administrativo ou judiciaL Convênios entre o Município e outros entes públi-
cos ou prestadores de serviços públicos podem fornecer informações mais precisos sobre
a localizaçõo de devedores. Dados cadastrais exatos ou fidedignos e análise do histórico
de localizações na esfera extrajudicial ou pré-contenciosa permitem antever se o devedor
seró localizado em juízo, sem o que o executivo fiscal fique paralisado. A petição inicial da
execuçõo fiscal deve conter corretamente todos os endereços disponíveis.

3) Verificação da possibilidade de reunião das dívidas em uma única
execução

A mul1iplicação desnecessória de diversos procedimentos de cobrança extrajudicial
ou de execucões fiscais de tributos de mesmo natureza contm um mesmo devedor pode
ser evitada com o reuniõo de todos as cobranças em uma s6, sempre que possível, como
formo de prestigiar a eficiência administrativo e processual e assegurar tratamento uniforme

10
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e célere paro a satisfação da dívida ativa.

4) Verificação do valor mínimo previsto em lei municipal para iustificar
o ajuizamento

a. Se o Município nõo cantor com lei a respeito ou se aquela já editado contiver valo-
res desatualizados, sugere-se realizar estudo criterioso e detalhado paro identificar o valor
mínimo alual, elaborar projeto de lei e encaminhá-lo para votação pelo Poder Legislativo
Municipal;

b. O custo de cada execuçõo fiscal, para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, é o equivalente o 20,61 URCs - Unidades de Referência de Custas, valores atuali-
zados mensalmente6. Considerando-se, também, que o município tem seu próprio custo
de processamento e acompanhamento dos execuções fiscais, sugere-se que o cômputo
dos custos próprios, assim como os do Poder Judiciário, sejam previstos em lei municipal,
preferencialmente já indexados em bases pelo menos anuais, com vistas a garantir a sua
atualização ao longo do tempo;

c. Admite-se a fixação, por lei municipal, de valor ou limite mínimo para a cobrança
mediante o verificação, tal como já orientou o Tribunal de Contos do Estado do Rio Grande
do Sul 00 'fixar entendimento no sentido de que "em sendo os custos paro cobrança admi-
nistrativo superiores ao valor atualizado da dívida, poderio o Poder Público locol editor lei
concedendo remissao e, conseqüentemente, cancelando os créditos tributários ou simples-
mente cancelando os créditos de natureza néio tributária"?, não violando assim a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

d. Vários são os exemplos de leis municipais que autorizam o não aiuizamento de
execuções fiscais de créditos de pequeno valor, de natureza tributária ou não tributária,
destacando-se a necessidade de permanente revisão de valores até que se tenha a respec-
tiva indexaçõo, em bases anuais, pelo menos;

e. A Uniõo já adotou providência semelhante, de acordo com o Lei Federal n° 10.522,
de 19 de iulho de 2002, aSSimcomo o Estado do Rio Grande do Sul por meio das Leis ns.
9.298, de 09 de seternbro de 1991 e 12.031, de 19 de dezernbro de 2003;

f. É oportuno constar no texto do lei municipal que autoriza o não ajuizamento de
créditos de diminuto valor, o previsão de que tais créditos, não obstante deixem de ser en-
caminhados 00 Poder Judiciário, continuem em cobrança administrativo, até que ocorra a
sua prescrição, quando então, por expressa autorização legal, devem ser baixados.

6 Aluollwçáo mensal disponível em hllp:l/www,lj's.jus.brhíte/proçessos/tabelas_de_cu5tos/- Tabelo de Conversáo - URC (hi5t6riço).

7 RENÚNCIA Dt RECEITA.LEIDE RE5PONSA8IUDADE FISO\L REMISSÂO. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.VALOR
DIMINUTO. CUSTOS DE COBRANÇA. AUTORIZAÇÃO LEGAl.
É regular. õ luz da Lei de Re5Dor,sabil,dllde Fiscal, o cancelamenlo de crédito tribulório, medianfe remi,56o, cuio valor seja inferior
005 custos de cobr(lnço, desce qlle devidamenle (luloriwdo em lei. (TCE.RS . Pedido de Orientação Técnico n" 005334-02.00/05.8.
Publicoçóo em 16/12(200:', Boletim 97~(2005, TRIBUNALPLENO. Re.lolorCONS. CESARSANTOLlM).
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, 111- SUGESTÕES PARA ANÁLISE DE EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO

Para maior arrecadação e concentraçõo de esforços em execuç6es fiscais viáveis,
sobretudo contro grandes devedores, é preciso aliviar a procuradoria municipal e o apa-
rafo judicial do acúmulo inútil de processos antieconâmicos, paralisados ou fadados ao
Insucesso.

1) Verificação da ocorrência da prescrição ou de outro fato extintivo ou
impeditivo

Na hipótese de prescrição ou de outro foto extintivo ou impeditivo, os créditos devem
ser cancelados, pois não são mais exigíveis. Paro tanto, é necessária a formalização por
meio da abertura de processo administrativo, instruído com a motivação e o documentação
necessária e devido mente assinado pelo autoridade competente para o ato.

2) Facilitação do pagamento - encaminhamento de boleto bancário ou
guia de arrecadação preenchida iuntamente com a carta de citação ou em
momento processual posterior

Na fase judicial, a facilitaçéio do pagamento pode ser feito mediante o remessa de
boleto bancário ou guia de arrecadação já preenchida juntamente com a carta de citação
ou em momento processual posterior, fudo mediante controle paro baixo ou suspensão do
cobrança administrativo ou judicial assim que efetuado o pagamento ou iniciado o parce-
lamento.

3) Extinção de execuções fiscais frustradas

Quando já atingido o período pl.escricional, sem que o devedor ou bens tenham sido
encontrados, deverá haver requerimento de extinção do processo iudicial, providenciando-
-se a baixo do crédito.

Também por iniciativa do credor, observados os termos da lei municipal que fixa o
valor mínimo, deve ser formalizado o pedido de extinção do processo iudicial de créditos de
diminuto valor, ainda que nos execuções fiscais ajuizadas antes da vigência daquela, com
vista a sua manutenção somente em cobrança administrativa, até que ocorra a prescrição.
Trata-se de medidas que, certamente, contribuGm para eliminar o acúmulo de autos e con-
centrar esfor~os de cobrança em execuções viáveis ou contra grandes devedores.

4) Elaboração de instruções para procuradores municipais

A edição de orienlações norma~ivas poro procuradores municipais é medido útil para
facilitar a cobrança extrajudicial, evitar ajuizamentos infundados, simplificar e reduzir o
tempo de tramitação de execuções fiscais. Eis alguns exemplos:

o) tentativa de cobrança amigável ontes do ajuizamento do execuçõo fisco I mediante
o envio de documento para pogomentoi

b) ajuizamento de execuções fiscais após a realização de procedimento prévio de
protesto do COA;

c) envio do documento ou guia de arrecadação do município juntamente com a carta
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"
. ' de cilação;

d) não interposição de recurso em cosos de jurisprudência consolidada;

e) reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente;

~desistêncío de execuções fiscais ajuizadas com valor menor do que o definido em lei
municipal, com a suo manutenção resft"ila à cobrança administrativa;

g) cancelamento de dívidas nõo ajuizadas de baixo valor, no forma de lei municipal;

h) cancelamento de multas lavradas sem comprovante do notificação pora regulari-
zação;

í) cancelamento de multas por anistia legal ou na hipótese de identificação de autu-
ação irregular;

il cancelamento de multas cujos autos e notificações foram considerados materiais
inservíveis e descartados, inviabilizando a cobrança;

K) cancelamento de dívidas em procedimentos com vícios administrativos a fim de
evitar o prosseguimento da cobrança extrajudicial ou judicial.
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