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MEIOS DE RECUPERAÇÃO DO
CRÉDITO FISCAL MUNICIPAL

Arthur Moura

Objetivos da aula:
1. Analisar o crédito fiscal municipal.
2. Analisar a inscrição em dívida ativa municipal.
3. Estudar melhorias ao procedimento da execução fiscal municipal.
4. Conhecer técnicas de recuperação administrativa de créditos.
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1. CRÉDITO FISCAL MUNICIPAL
Crédito tributário: IPTU, ITBI, ISS, COSIP, Taxas.
Crédito não tributário: Contratos, multas etc.
a. A base arrecadatória é pequena, para a imensa maioria dos municípios, sobretudo em relação à União.
b. Diante de base tão pequena, a arrecadação não pode ser custosa; ao contrário, há que se priorizar meios de
arrecadação mais baratos.
c. A base de devedores inclui muitas pessoas físicas e pequenos pagadores, assim como pagadores eventuais.
Eles não respondem bem ao tradicional modelo de execução fiscal.
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2. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
a. O melhor gerenciamento impõe concentração da atividade de inscrição em um único órgão, para
fins de controle, fiscalização e uniformidade de procedimentos.
b. Deve haver um procedimento (por decreto) regulamentando como os órgãos de origem devem
proceder para o envio do crédito ao órgão de inscrição.
c. A vantagem de fazer da PGM o órgão de inscrição é implementar, logo aqui, o controle
administrativo de legalidade (LEF, art. 2º, §3º).
d. O crédito deve retornar à origem caso não esteja dentro dos padrões de legalidade, inclusive e
principalmente em relação à legalidade do processo administrativo fiscal.
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2. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: controle de legalidade
• Dever, não faculdade ou favor.
• Avaliação da certeza, liquidez e exigibilidade.
• Legalidade do processo administrativo fiscal (ampla
contraditório, legitimidade da parte, redirecionamento administrativo).

defesa e

• Exame da prescrição e decadência.
• Controle de resultado: implementação de RDCC e de
outras medidas administrativas.
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2. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: efeitos da inscrição.
1) Incluir o crédito inscrito em um cadastro de créditos a serem recebidos pela Fazenda Pública. A
existência do referido cadastro facilita a contabilização do estoque das dívidas, valores e devedores;
2) Possibilitar à Fazenda Pública o controle da legalidade de todos os procedimentos administrativos
realizados previamente até o momento da inscrição;
3) Garantir ao crédito inscrito a presunção de certeza e liquidez, que somente poderá ser afastada por meio
de prova inequívoca em sentido contrário;
4) Possibilitar a utilização de medidas coercitivas extrajudiciais: inscrição em cadastro de inadimplência (a
ser criado por lei) protesto extrajudicial (Lei) e não emissão de Certidão Negativa de Débitos (portaria);

Arthur Moura

5) Constituir título executivo extrajudicial, que será utilizado para cobrança judicial por meio de
Execução Fiscal;

6) Possibilitar que terceiros interessados possam constatar eventual condição de alguém como
devedor da Fazenda Pública, por meio de acesso à lista de devedores, que deve ser publicada no
sítio eletrônico da Fazenda Pública;
7) Tornar litigioso o patrimônio do devedor e de eventuais corresponsáveis, suscetível, portanto, de
ser objeto de fraude à execução em caso de alienação, oneração, ou mesmo a tentativa de fazê-lo;
8) Fazer incidir a primeira parcela do encargo legal (Lei);
9) Permite à Fazenda Pública o uso da LEF para tentar recuperar o crédito;
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10) Suspensão do prazo prescricional dos créditos não tributários pelo prazo de 180 dias (LEF,
art. 2o, § 3o).
11) Autorizar a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de
dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres
(Lei como a Lei 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I).
12) Possibilitar a averbação pré-executória da certidão de dívida ativa, inclusive por meio
eletrônico, nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os
indisponíveis (Lei, como a Lei 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II).
13) Possibilita a transação tributária, uma vez ajuizada a execução fiscal (Lei, como a Lei
13.988)
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3. EXECUÇÃO FISCAL
• Único meio de cobrança judicial.
• Procedimento caro (média de R$ 5 mil, podendo chegar a
20 mil), demorado (duração de 11 anos, com taxa de
congestionamento de 70%) e extremamente dependente do
Poder Judiciário (para localização, constrição e alienação de
bens).
• Inadequada para bases arrecadatórias pequenas e para
pequenos devedores e pessoas físicas.
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3. EXECUÇÃO FISCAL: Razões da inadequação
• Os pequenos devedores (empresários) não possuem capital
suficiente para fazer frente à execução fiscal; não há o que penhorar,
senão o estoque ou o faturamento, o que pode inviabilizar a atividade
negocial e pouco representa para pagamento do débito.
• As pessoas físicas tem seu principal patrimônio protegido (bem de
família para o imóvel e impenhorabilidade para o salário). Mesmo para o
IPTU, a penhora do próprio imóvel gera dificuldades meta-jurídicas.
• O valor dos débitos para essa categoria costuma ser inferior a R$ 20
mil, o que significa que a Fazenda Pública estará pagando para arrecadar.
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3. EXECUÇÃO FISCAL: Para débitos superiores ao limite e para demais
devedores processáveis. Resolvendo gargalos.
• Ajuizamento universal: na esmagadora maioria das vezes o
devedor não é localizado, nem se encontra patrimônio penhorável. A
força de trabalho fica “enxugando gelo”, perpetuando processos e
aumentando o custo da arrecadação.
• O meirinho tem dificuldade em encontrar bens; quando os acha,
já estão nas mãos de terceiros;
• O leilão judicial é caro, demorado, ineficiente e sujeito a
inúmeros incidentes.
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SOLUÇÕES:
• Ajuizamento seletivo: devedor localizável + patrimônio
identificado. Libera força de trabalho da PGM, melhora
atuação nas varas, centra esforços no que é recuperável.
• Arrolamento, indicação prévia e averbação premonitória
(portaria);
• Leilão administrativo e alienação por iniciativa particular
(portaria);
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3. EXECUÇÃO FISCAL: Grandes Devedores.
• Bureau de atendimento: equipe de atuação e acompanhamento
personalizado dos maiores devedores (portaria).
• RDCC para lidar com o passivo de execuções já ajuizadas e sem
recuperabilidade: arquivamento (LEF, 40) em massa com CNIB e atuação
administrativa sobre os arquivados + central de inteligência. Isso libera força
de trabalho para atuar no GD (portaria);
• Reativação de processos apenas quando identificados pela Inteligência
Fiscal (portaria);
• Uso de Big Data, perfil psicográfico, analytics etc., para investigação
fiscal e combate à fraude estruturada (portaria).
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS
• Procedimentos que auxiliam a recuperação judicial ou mesmo a
substituem.
• É especialmente indicada para casos onde a execução fiscal é
inadequada.
• Tem grande potencial arrecadatório.
• O custo é bem menor que o da execução fiscal.
• Está sob controle da da administração tributária municipal.
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS: NUDGE
• Uso de técnicas de economia comportamental.
• Baixíssimo custo.
• Requer estudo para identificar os gatilhos morais/
comportamentais.
• O caso de Lambeth/UK
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
SECURITIZAÇÃO
Companhia Paulista de Securitização
A CPSEC – Companhia Paulista de Securitização é uma sociedade anônima controlada pelo Estado de São Paulo, constituída
em 15 de outubro de 2009, mediante autorização da Lei Estadual nº 13.723, de 29 de setembro de 2009.

A CPSEC tem como objeto social a aquisição de direitos creditórios de titularidade do Estado de São Paulo, originários de
créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais e a estruturação e implementação
de operações que envolvam a emissão de valores mobiliários, tais como debêntures, de emissão pública ou privada, ou outra
forma de obtenção de recursos junto ao mercado de capitais, lastreadas nos referidos direitos creditórios.

Jorge Luiz Avila da Silva - Diretor-Presidente
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
SECURITIZAÇÃO
• Instrumento financeiro.
• Usualmente para fluxo de pagamento de parcelamentos.
• Pode ser vantajoso para municípios, já que diferentemente da
União, eles não emitem títulos negociáveis.
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Vantagens
•

O risco de perda de arrecadação a curto prazo é transferido para os investidores (cessionários do
crédito ou adquirentes de títulos lastreados em parcelamentos), ou seja, se o portfólio de débitos
securitizados for de má qualidade e se os fluxos de caixa gerados (isto é, os pagamentos de parcelas
realizados pelos devedores) forem insuficientes, será o investidor quem suportará a perda financeira;

•

Securitização permite transformar um crédito ilíquido, ou de baixa liquidez, num portfólio líquido; no
caso da emissão de títulos públicos, fica possível negociar esse portfólio a vários investidores;

•

Securitização permite redução de custos com a atividade de cobrança dos créditos fiscais;

•

A operação pode gerar caixa para a Fazenda Pública e lucro para os investidores, movimentando o
mercado financeiro e reativando a economia.
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Desvantagens:
•

O custo da operação pode ser elevado. A securitização vem sendo tratada como instrumento extrajudicial para
recuperação de créditos com baixa possibilidade de recuperação judicial. A manutenção do fluxo de pagamento, em
tais casos, depende do gerenciamento e controle eficazes de programas de parcelamentos e da implementação de
medidas administrativas e judicias de enforcement. Tudo isso tem um custo a ser contabilizado. A própria
administração do sistema de securitização, incluindo aí a criação de órgãos, a manutenção do sistema e sua
fiscalização, importam em custos ainda não especificados;

•

A complexidade do procedimento, sujeito ao escrutínio judicial, pode desestimular investidores. No cenário de
instabilidade jurídica que caracteriza o direito tributário no país, até o passado é incerto. Basta que uma decisão
judicial considere que a securitização configura operação de crédito que viola a regra de ouro e se tem instalada a
desconfiança do mercado;

•

A transferência do risco para os investidores significaria aumentar o deságio nas operações de cessão ou de emissão de
títulos;

•

Pode gerar insegurança entre os contribuintes.
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Processo Administrativo Fiscal de Redirecionamento
• Já utilizado pela PGFN (portaria).
• Permite a inclusão do corresponsável na CDA (com todos os efeitos daí decorrentes).
• Mais rápido do que o redirecionamento judicial.
• Auxilia o bom rendimento da execução fiscal, mas independe dela.
• Pode ser usado para casos em que o ajuizamento não é indicado.
• Apresenta riscos, se não for bem executado, sobretudo em relação à ampla defesa.
• Demanda força de trabalho e procedimentos específicos.
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Oferta de Garantia Antecipada.
• Já utilizado pela PGFN (portaria).

• Criação jurisprudencial.
• Diminui a litigiosidade para casos em que o pagador de imposto quer CPEN,
pois não precisa ajuizar ação cautelar.
• Custo irrisório.
• Impacto sobretudo para o GD.
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Protesto da CDA.
• Já utilizado pela PGFN (depende de Lei).
• Especialmente útil para devedores eventuais e pequenos e médios devedores, em relação
aos quais apresenta grande potencial arrecadatório.
• Custo irrisório.
• Medida ágil e de efeito imediato.
• Pode ser ampliada para celebração de convênio com SPC/SERASA (Lei).
• Independe de execução fiscal, podendo ser utilizada para casos em que não se recomenda
ajuizamento.
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Transação Tributária.
• Já utilizado pela PGFN (depende de Lei).
• Grande potencial de redução de litigiosidade, com enorme impacto na execução fiscal.
• Permite modelos abertos, soluções tributárias customizadas e aumento do
compliance.
• Medida ágil e de efeito imediato.
• Mais vantajosa que parcelamentos.
• Alto potencial arrecadatório em várias categorias de devedores.
• Baixo custo.
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Outras medidas alternativas.
• Uso de telemarketing para a cobrança por telefone/whatsapp. (depende de Lei?).
• Convênio com MPE para atuação conjunta nos crimes contra ordem tributária.
• Convênio com RFB/PGFN para troca de informações e transferência de
tecnologia.
• Facilitação de meios de pagamentos: cartão de crédito/débito, dação em
pagamento, débito em conta, compensação com recebíveis (da própria prefeitura
ou não).
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4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Resolução de Litígios
• A recuperação de créditos pode gerar litígios que, levados ao Judiciário, atrasam ou mesmo
impossibilitam a arrecadação.
• Os litígios decorrentes da recuperação de créditos devem ser tratados pela própria
administração tributária.
• Deve ser instituído processo administrativo fiscal de defesa do pagador de imposto, com
ampla defesa e grau recursal, com resolutividade em até 60 dias, para os casos em que
houver recurso.
• A medida diminui a incidência de MS, anulatórias, embargos etc., trazendo celeridade para a
arrecadação.

Arthur Moura

4. RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS:
Reforma da Administração Tributária Municipal.
• Não adianta querer implementar essas melhorias na atividade de recuperação deu crédito
fiscal do município se a administração tributária ainda está arraigada a modelos
burocráticos de administração.
• Necessário avançar para modelos gerenciais mais modernos, como visto em nossa aula de
gerenciamento tributário.
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