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ACÓRDÃO nº 00023/2017 – Tribunal Pleno 

 

Processo n° 11781/2017 

Município Goiânia 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – não ajuizamento de ações para cobrar débitos tributários inferiores ao valor 

de alçada 

Período de Referência 2017 

Consulente Iris Rezende (Prefeito) 

CPF nº 002.475.701-25 

Relator Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

CONSULTA 1. VALOR DE ALÇADA PARA DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITOS 
INFERIORES. NÃO AJUIZAMENTO DE DEMANDAS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 2. LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 14. RENÚNCIA DE RECEITA. NÃO 
OCORRÊNCIA. 3 ARQUIVAMENTO, MEDIANTE LEI, DE AÇÕES INFERIORES AO 
VALOR DE ALÇADA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 

1. O município pode, mediante autorização legal, deixar de ajuizar execução fiscal de 
débitos inferiores ao valor de alçada estipulado em lei, sem que isso represente ofensa 
à Constituição Federal e/ou ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

2. Não caracteriza renúncia de receita, nos termos do art. 14, da LRF, o não 
ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos tributários, inferiores ao valor de 
alçada definido em lei, que não serão excluídos e imporão à Administração o dever de 
aplicar métodos de cobrança extrajudicial; 

3. Não ofende a Constituição Federal ou as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal a 
autorização legal concedida à Procuradoria Geral do município, visando requerer o 
arquivamento de execuções fiscais de montante inferior ao valor dos custos para 
obtenção dos créditos. 

 Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Goiânia, Iris Rezende 

Machado, de 30/6/2017, sobre ser constitucional e estar conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal a hipótese de o Município, mediante autorização legal, não 

ajuizar execução fiscal de débitos tributários inferiores ao valor de alçada estipulado 

no Regulamento do Código Tributário Municipal (fls. 1/7), além de outras 

providências, centrada nos seguintes quesitos: 

[...] 

3. Conclusão: 
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Ante o exposto, o Prefeito do Município de Goiânia vem à presença desse egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios para o fim de realizar Consulta sobre os seguintes 
questionamentos: 

3.1 - Está de acordo com a Constituição Federal e atende aos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; notadamente o artigo 11, que trata da responsabilidade na gestão 
fiscal, a hipótese de o Município proceder, mediante autorização legal, ao não ajuizamento de 
execução fiscal de débitos tributários inferiores ao valor de alçada (valor estipulado pelo 
Regulamento do Código Tributário Municipal)? 

3.2 - Caracteriza renúncia de receita, nos termos do artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o não ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos tributários 
inferiores ao Valor de alçada? Esclareça-se que, conforme informado, não haveria a extinção 
dos créditos, mas sim a realização de outras vias de cobrança extrajudicial (protesto, etc.). 

 3-3 - É constitucional e não ofende as regras e diretrizes fixadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Município, mediante lei, autorizar o Procurador a requerer o 
arquivamento das execuções fiscais cujo valor consolidado seja igualou inferior ao custo da 
execução fiscal? (constam grifos no original). 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na forma dos 

dispositivos e argumentos expostos no voto do Conselheiro Revisor, Joaquim Alves 

de Castro Neto, ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

pelos membros integrantes do seu Colegiado Pleno: 

 I - CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade dos arts. nº 31 e 32 da Lei Orgânica e art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

 II - RESPONDER AO CONSULENTE em relação aos questionamentos 

suscitados, na forma a seguir: 

 a) Resposta ao Primeiro Questionamento - o município pode, 

mediante autorização legal, deixar de ajuizar execução fiscal de débitos inferiores ao 

valor de alçada estipulado em lei, sem que isso represente ofensa à Constituição 

Federal e/ou ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 b) Resposta ao Segundo Questionamento - não caracteriza renúncia 

de receita, nos termos do art. 14, da LRF, o não ajuizamento de ação de execução 

fiscal de débitos tributários, inferiores ao valor de alçada definido em lei, que não 

serão excluídos e imporão à Administração o dever de aplicar métodos de cobrança 

extrajudicial; 
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 c) Resposta ao Terceiro Questionamento - Não ofende a Constituição 

Federal ou as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal a autorização legal 

concedida à Procuradoria Geral do município, visando requerer o arquivamento de 

execuções fiscais de montante inferior ao valor dos custos para obtenção dos 

créditos. 

3. À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 19 de 

Outubro de 2017. 

 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

 

Relator: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Maria Teresa Garrido 

Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro 

Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José 

Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Joaquim Alves de Castro Neto: Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
 

AC-CON            RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br                    1 
01400023-17-RESULTADO 

Processo nº 11781/2017 
 

Fls. 

 

Processo n° 11781/2017 

Município Goiânia 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – não ajuizamento de ações para cobrar débitos tributários inferiores ao valor 

de alçada 

Período de Referência 2017 

Consulente Iris Rezende (Prefeito) 

CPF nº 002.475.701-25 

Relator Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

CONSULTA 1. VALOR DE ALÇADA PARA DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITOS 
INFERIORES. NÃO AJUIZAMENTO DE DEMANDAS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 2. LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 14. RENÚNCIA DE RECEITA. NÃO 
OCORRÊNCIA. 3 ARQUIVAMENTO, MEDIANTE LEI, DE AÇÕES INFERIORES AO 
VALOR DE ALÇADA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 

1. O município pode, mediante autorização legal, deixar de ajuizar execução fiscal de 
débitos inferiores ao valor de alçada estipulado em lei, sem que isso represente ofensa 
à Constituição Federal e/ou ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

2. Não caracteriza renúncia de receita, nos termos do art. 14, da LRF, o não 
ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos tributários, inferiores ao valor de 
alçada definido em lei, que não serão excluídos e imporão à Administração o dever de 
aplicar métodos de cobrança extrajudicial; 

3. Não ofende a Constituição Federal ou as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal a 
autorização legal concedida à Procuradoria Geral do município, visando requerer o 
arquivamento de execuções fiscais de montante inferior ao valor dos custos para 
obtenção dos créditos. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Goiânia, Iris Rezende 

Machado, de 30/6/2017, sobre ser constitucional e estar conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal a hipótese de o Município, mediante autorização legal, não 

ajuizar execução fiscal de débitos tributários inferiores ao valor de alçada estipulado 

no Regulamento do Código Tributário Municipal (fls. 1/7), além de outras 

providências, centrada nos seguintes quesitos: 

[...] 

3. Conclusão: 
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Ante o exposto, o Prefeito do Município de Goiânia vem à presença desse egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios para o fim de realizar Consulta sobre os seguintes 
questionamentos: 

3.1 - Está de acordo com a Constituição Federal e atende aos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; notadamente o artigo 11, que trata da responsabilidade na gestão 
fiscal, a hipótese de o Município proceder, mediante autorização legal, ao não ajuizamento de 
execução fiscal de débitos tributários inferiores ao valor de alçada (valor estipulado pelo 
Regulamento do Código Tributário Municipal)? 

3.2 - Caracteriza renúncia de receita, nos termos do artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o não ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos tributários 
inferiores ao Valor de alçada? Esclareça-se que, conforme informado, não haveria a extinção 
dos créditos, mas sim a realização de outras vias de cobrança extrajudicial (protesto, etc.). 

3-3 - É constitucional e não ofende as regras e diretrizes fixadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Município, mediante lei, autorizar o Procurador a requerer o 
arquivamento das execuções fiscais cujo valor consolidado seja igualou inferior ao custo da 
execução fiscal? (constam grifos no original). 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária 

Os autos contêm documentos do consulente (fls. 8/16), parecer jurídico 

(fls. 17/25), minuta de projeto de lei (fls. 26/46), leis municipais diversas (fls. 47/119) e 

posicionamentos dos Tribunais de Contas dos Estados de Mato Grosso e Paraná 

(fls. 119/152). 

1.2.2. Do parecer jurídico do Consulente 

O parecer jurídico (fls. 17/25), de 31/5/2017, apresenta o seguinte teor: 

[...] 

Parecer Jurídico Opinativo/Facultativo nº. 37, do Procurador em Exercício na 
Advocacia Setorial da Secretaria Municipal de Finanças 

I - Do Relatório 

Versam os autos acerca de Proposta de Alteração Legislativa, no que diz respeito ao 
valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 

Constam dos autos Comunicação Interna nº. 060/2017-SUPCDA e documentos 
anexos - fls. 03/64; e Despacho nº. 1625/2017-GAB, do Gabinete da Secretaria Municipal de 
Finanças - fls. 65. 

É o relatório. 

II - Da Análise Jurídica 

Examinado os autos, passa-se à análise. 

Tratam os presentes autos de Proposta de Alteração Legislativa, no que diz respeito 
ao valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 
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A presente questão é norteada, dentre outras disposições legais e constitucionais, 
pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, senão veja-se o que dispõe este dispositivo 
legal: 

"Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o 
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor 
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 

I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do Art. 
153 da Constituição, na forma do seu § 1º; 

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança” (Grifo no original). 

Como se vê, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que o ente que pretenda 
realizar a renúncia de receita, media realizada geralmente para o desenvolvimento 
socioeconômico de determinada região, geração de empregos, dentre outras finalidades, 
deverá implementar todas as providências do art. 14, I e II, da referida legislação, sob pena de 
ilegalidade e responsabilização do respectivo gestor. 

Ocorre que o próprio art. 14, § 3º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando os 
princípios da economicidade e da eficiência administrativa, normatizou de forma expressa que 
o cancelamento de débitos cujo montante seja inferior ao respectivo custo de cobrança 
não se sujeita ao regime do art. 14 da LRF, ou seja, não é considerado renúncia de 
receita. 

Deste modo, até mesmo se o Município de Goiânia desejasse cancelar os débitos dos 
contribuintes, cujos montantes fossem inferiores aos custos de cobrança, não haveria renúncia 
de receita, por expressa disposição legal. 

De modo diferente não poderia ser, pois se os custos para operacionalizar uma 
cobrança são maiores que os créditos que são objetos dessas cobranças, esses atos de 
cobrança representam, matematicamente, um prejuízo, e a abstenção destas cobranças uma 
economia, razão pela qual não há como se configurar uma renúncia de receita neste caso. 

Nesta mesma linha de raciocínio, visando evitar situações que trazem prejuízo 
financeiro para os entes federados, como o caso acima em que se pode ter custos de cobrança 
superiores aos créditos perseguidos pela cobrança, o art. 172, III, do Código Tributário 
Municipal estabeleceu o seguinte: 

“Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
 

AC-CON            RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br                    4 
01400023-17-RESULTADO 

Processo nº 11781/2017 
 

Fls. 

III – à diminuta importância do crédito tributário;” (Grifo no original). 

Mais uma vez, como se vê, se o Município desejasse editar uma lei autorizando a 
autoridade administrativa municipal a conceder remissão total ou parcial de créditos tributários 
em razão da diminuta importância desses créditos, estar-se-ia diante de uma situação legal, 
prevista de forma expressa no Código Tributário Municipal. 

Não obstante os permissivos legais acima expostos, vê-se que a Superintendência de 
Cobrança da Dívida Ativa, que o que se visa com a alteração da legislação municipal é 
estabelecer um valor mínimo para o ajuizamento da ação de execução fiscal, sem abrir mão da 
cobrança administrativa desses créditos que não atinjam o valor mínimo estabelecido. 

Referida pretensão é amparada pelos princípios da economicidade e da eficiência, 
este consagrado pela Constituição Federal em seu art. 37. Segundo estes princípios, a 
Administração Pública deve atuar de forma eficiente, visando melhores resultados e evitando 
gastos inúteis e antieconômicos. 

Neste mesmo sentido, dispôs o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 o 
seguinte: 

“Art. 1º. § 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar.” (grifo no original). 

Como se vê, a medida de editar uma lei que defina um valor mínimo para as 
execuções fiscais, sem, contudo, abrir mão da cobrança administrativa desses créditos, está 
em perfeita sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois através da alteração legislativa 
pretendida, estar-se-á evitando medidas antieconômicas para o Município, que, como exposto 
pela Superintendência nestes autos, trazem, na verdade, prejuízo ao Município, ao invés de 
receitas. 

Além disso, referida medida se mostra como uma correção de desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, pois uma vez constatado que o ajuizamento de 
execução fiscal de créditos de pequenos valores tem gerado prejuízo econômico para o 
Município, quando estes créditos poderiam ser cobrados pela via administrativa sem trazer 
prejuízo, como foi constatado pela Superintendência nestes autos, a alteração se mostra como 
medida de responsabilidade na gestão fiscal, nos moldes do art. 1º, § 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Questão aparentemente mais delicada, qual seja a possibilidade de remissão de 
débitos tributário de valor inferior aos custos de cobranças, sem ajuizamento do executivo 
fiscal, já foi enfrentada pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, e este colegiado concluiu pela 
legalidade da medida, senão veja-se o Acórdão: 

“ACÓRDÃO Nº 917/2007 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo n’º 4.098-3/2007. 

ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por unanimidade, 
acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 1.093/2007 da 
Procuradoria de Justiça, em conhecer da presente consulta e responder objetivamente ao 
consulente que: 1) é possível a remissão de créditos tributários de pequena monta 
dispensando a administração pública de proceder ao ajuizamento da ação fiscal, desde que os 
custos de cobrança administrativa ou de execução judicial sejam superiores ao próprio crédito; 
2) eventual remissão de créditos tributários, nos termos mencionados não configura renúncia 
de receita ilegal ou gestão irresponsável, e consequentemente não gera responsabilidade 
funcional, uma vez que existe previsão legal para sua concessão na própria Lei Complementar 
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101/2000 e no Código Tributário Nacional CTN; 3) a remissão de créditos tributários de 
diminuta importância atende ao princípio da economicidade e deve estar prevista em lei 
específica do ente federativo competente para a instituição do tributo, nos termos do § 6º do 
artigo 150 da Constituição Federal, combinado com o artigo 172 do CTN, com a fixação de 
parâmetros razoáveis referentes ao custo-benefício para cobrança execução da dívida 
tributária; 4) a estimativa de custos, tanto para a cobrança administrativa de crédito tributário 
quanto para o ajuizamento de ação fiscal, deve levar em conta, além da diversidade inerente 
de cada processo ou procedimento, as despesas com material de consumo, serviços de 
terceiros, remuneração de pessoal, encargos sociais, etc..., enfim, todos os gastos necessários 
ao efetivo ingresso do valor total da dívida aos cofres públicos. O total da dívida, por sua vez, 
deve englobar o valor de todas as obrigações principais de cada devedor, mais os juros de 
mora, correção monetária e multa, por expressa determinação do artigo 161 do CTN. 
Encaminhem-se ao consulente fotocópias do Parecer 040/2007, de fls. 07 a 14 TC, da 
Consultoria de Estudos, Normas e Avaliação, do Parecer n° 1.093/2007, de fls. 15/16-TC, da 
Procuradoria de Justiça e do Relatório e Voto do Relator, de fls.17 a 24-TC. Após as anotações 
de praxe, arquivem-se os autos, conforme Instrução Normativa n°. 01/2000, deste Tribunal. 
Participaram do julgamento senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN 
SPINELLI, ANTONIO JOAQUIM e ALENCAR SOARES. Ausente, justificadamente, o senhor 
conselheiro JÚLIO CAMPOS. Presente, representando o Ministério Público, o procurador de 
Justiça, dr. JOSÉ EDUARDO FARIA. Publique-se." (Grifo no Original)  

Nesta linha de raciocínio, considerando os princípios da economicidade, da 
responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos, bem como considerando o que dispõe 

o art. 14, 3°, 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 172, 111, do Código Tributário 

Nacional, concluiu-se que não há ilegalidade em editar lei municipal que fixe valor mínimo de 
alçada, nos moldes delineados pela Superintendência de Cobrança de Dívida Ativa nestes 
autos administrativos, para o ajuizamento de execução fiscal. 

III - Da Conclusão 

O presente parecer opinativo/facultativo limitou-se aos aspectos jurídicos da matéria 
proposta, é dizer, da legalidade do pedido de alteração legislativa proposta pela 
Superintendência de Cobrança de Dívida Ativa, abstendo-se dos aspectos técnicos, 
econômicos, financeiros e de conveniência, que exigem o exercício da competência 
discricionária a cargo dos gestores administrativos. 

Ressalta-se que não há vinculação dos gestores à conclusão do presente parecer, 
pois o presente parecer é meramente opinativo/facultativo, cabendo aos gestores, a partir de 
outros elementos e fatores decisórios, além dos aspectos jurídicos demonstrados no parecer, 
utilizando as prerrogativas de conveniência e oportunidade a eles conferidas, editarem o 
competente ato administrativo. 

Ante todo o exposto, considerando a veracidade ideológica presumida da 
documentação acostada, ficando de inteira responsabilidade do gestor da pasta pelas 
informações prestadas, opina-se por não haver óbice legal na alteração legislativa proposta 
pela Superintendência de Cobrança da Dívida Ativa nestes autos administrativos.  

[...] (grifo divergente do original). 

1.2.3. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

Via Despacho nº 531/2017-GCSICJ, de 7/7/2017 (fls. 153), os autos 

seguiram ao Protocolo, para renumeração de folhas e à Divisão de 

Documentação e Biblioteca, que, pelo Despacho nº 149/2017, de 10/7/2017 (fls. 
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157), juntou aos autos cópia da Resolução Consulta nº 94/2001, do município de 

Senador Canedo. 

O Acórdão em questão apreciou dispositivo de lei municipal que 

autorizava remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo à situação 

econômica do sujeito passivo. 

1.2.4. Manifestação conclusiva da SCG 

A Secretaria de Contas de Governo emitiu o Certificado nº 574/2017, 

de 4/8/2017 (fls. 159/164), com a seguinte fundamentação e conclusão:  

[...] 

De início, cumpre anotar que a consulta de fls.1/7, apesar de atender aos requisitos do 
artigo 199 do Regimento Interno do TCM/GO, não preenche àqueles dispostos no artigo 200 
do citado Regimento, pois tem como finalidade dirimir questão referente a caso concreto 
(alteração da Lei Municipal n° 9282/13 do Município de Goiânia), conforme alinhavado no 
arrazoado de fls.1/7, motivo pelo qual sugere-se o não conhecimento da presente consulta, 
bem assim frise-se que a Procuradoria Geral do Município, nos termos do seu Regimento 
Interno (Decreto n° 2671, de 07 de novembro de 2014), disponível no sítio eletrônico: 
(http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2014/dc_20141107_0000026
71.pdf) tem, dentre outras, atribuições o dever de assistência e assessoramento jurídico ao 
Prefeito e aos órgãos/entidades da Administração Municipal, cabendo, portanto, a referida 
Procuradoria prestar o auxílio/consulta/assessoramento referente a pretendida alteração da Lei 
n° 9282/13 do Município de Goiânia. 

Entretanto, caso não seja acolhida a supracitada sugestão (não conhecimento) e/ou à 
guisa de orientação, esta Especializada pronuncia-se em tese quanto aos questionamentos 
formulados às fls.1/7, nos seguintes termos: 

01- “Está de acordo com a Constituição Federal e atende aos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, notadamente o artigo 11, que trata da responsabilidade na 
gestão fiscal, a hipótese de o Município proceder, mediante autorização legal ao não 
ajuizamento de execução fiscal de débitos inferiores ao valor de alçada (valor estipulado 
pelo Regulamento do Código Tributário Municipal)?” 

O artigo 11 da Lei Complementar n° 101/00 de 04 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, prevê: 

 “Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do 
ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que 
não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.” 

 Ainda, importante apontar que em consulta a internet, foram encontradas 
cartilhas/projetos que registram medidas adotadas em outros Estados referente a cobrança de 
débitos, sem o ajuizamento de ações de execução fiscal, senão veja-se: 

-Cartilha de Racionalização da Cobrança da Dívida Ativa Municipal, emitida em 
dezembro de 2014 pelo Tribunal de Justiça em conjunto com o Tribunal de Contas, Ministério 
Público/de Contas, todos do Estado do Rio Grande do Sul: 

 “I - SUGESTÕES PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL A eficiência administrativa 
impõe acelerar o procedimento administrativo de cobrança dos créditos municipais, evitar erros 
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de inscrição e nulidades e facilitar a arrecadação. A opção pela cobrança judicial deve ser a 
última alternativa, quando frustrada a cobrança administrativa ou extrajudicial e, ainda assim, se 
a execução fiscal for viável. 1) Cobrança Administrativa Os municípios têm suas competências 
estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) para a instituição e 
cobrança de seus tributos. Visou com isso o Constituinte de 1988 evitar a total dependência 
municipal às transferências intergovernamentais. Contudo, não basta 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 da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

1.1) Procedimentos de Cobrança Administrativa Em atendimento ao Princípio da 
Eficiência e para que a gestão fiscal seja considerada responsável (art. 11 da LRF), deve ser 
implementada uma sistemática de cobrança administrativa, isto é, a adoção de procedimentos 
que dispensem a necessidade de ajuizamento de execuções fiscais, tornando-as excepcionais 
(as ações de cobrança administrativa, normalmente, são mais eficientes do que as de cobrança 
judicial). A edição de norma interna, estabelecendo rotinas uniformes de procedimentos a serem 
realizados, com registro das ações desenvolvidas, propicia segurança ao Município, bem como 
aos servidores encarregados de tais rotinas. 

Exemplos de sistemáticas de cobrança: - notificações regulares aos devedores, contendo 
a identificação do setor responsável, telefones diretos para contato, horário de atendimento e 
endereço; - facilitação do pagamento, com o envio de boleto bancário ou guia de arrecadação já 
preenchida, que permita o pagamento diretamente na rede bancária ou via Internet (sem 
necessidade de ir até a prefeitura para tanto); CARTILHA DE RACIONALIZAÇÃO DA 
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL 6 - o devido registro de todas 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 materiais (principalmente 
tecnológicos) para perseguir a melhora na 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 a serem desenvolvidas, se constitui 
em uma boa prática da Administração municipal, na medida em que essa tende a ser mais 
eficiente que a remessa à cobrança judicial, repercutindo no incremento do fluxo de recebíveis, 
mais rapidamente. Portanto, a cobrança judicial deve ser a solução de última instância, quando 
os demais esforços não apresentarem êxito.” 

[...] 

“3) Protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa (CDA) Desde o final de dezembro de 
2012, existe a possibilidade legal de protesto da certidão da dívida ativa, de acordo com o art. 1º, 
parágrafo único, da Lei 9.492/97³, regra foi introduzida pela Lei 12.767/12. O Conselho Nacional 
de Justiça recomenda o protesto da certidão da dívida ativa como meio de agilizar o pagamento 
de títulos e outras dívidas devidas ao governo, de inibir a inadimplência e de contribuir para a 
redução do volume de execuções fiscais ajuizadas, o que resultará na melhoria da prestação 
jurisdicional e na diminuição dos gastos públicos com a tramitação de ações dessa natureza. 
Também o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, alterou sua orientação para 
reconhecer não apenas possível o protesto de CDAs, mas também que se trata de “modalidade 
alternativa para cobrança de dívida que abrange ‘todos os quaisquer títulos ou documentos de 
dívida’”. E foi adiante ao destacar que a “possibilidade do protesto da CDA 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.“5 Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu 
recente modificação em sua Consolidação Normativa Notarial e Registral prevendo a inclusão, 
no parágrafo único do art. 714, das certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, das respectivas autarquias e fundações públicas e os títulos executivos 
emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado como títulos sujeitos a protesto, cujo apontamento 
independerá de prévio depósito de emolumentos ou quaisquer outras despesas por parte do 
credor ou do apresentante. É o que dispõe o Provimento 019/2014-CGJ editado pela 
Corregedoria-Geral da Justiça em 11 de setembro próximo passado (Provimento nº 019/2014-
CGJ, contido no Anexo II). Assim, Estado e Municípios poderão, antes do ajuizamento da 
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execução fiscal, utilizar-se do protesto prévio da CDA, como meio efetivo de cobrança, o que, 
todavia, importante destacar, supõe correta identificação e conferência preliminar dos dados do 
devedor, evitando risco de aponte em face de quem não é responsável para com a dívida.” 

http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/destaques/doc/Cartilha_racionalizacao_dez_2014.pdf 

“Projeto “Execução fiscal eficiente” reduz acervo de execuções no TJMG 

Entre 2011 e 2016, as comarcas do estado de Minas Gerais reduziram o acervo de 584,4 
mil execuções fiscais municipais para 470 mil. No mesmo período, o número de processos do 
tipo distribuídos por ano diminuiu consideravelmente – em 2011 ingressaram 126 mil execuções, 
enquanto que, em 2016, foram 26 mil. A melhora no cenário das execuções fiscais, considerada 
o maior gargalo dos serviços prestados pelo Judiciário, é resultado do projeto “Execução fiscal 
eficiente”, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Em setembro, o 
projeto foi eleito pelos Tribunais de Justiça (TJs) como uma das práticas de referência para 
orientar o cumprimento da meta de execução fiscal pelo Judiciário, em 2017. 

A proposta de estabelecimento de políticas de desjudicialização e de enfrentamento do 
estoque de processos de execução fiscal foi definida pelos representantes de 24 TJs do país 
durante o III Encontro da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual, realizada em 
Belém (PA). Ela será encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para ser discutida 
em novembro, durante o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. 

Segundo estatísticas do CNJ, em 2014 a taxa de congestionamento de processos de 
execução fiscal era de 91% - ou seja, de cada 100 processos que tramitavam durante um ano, 
apenas nove eram baixados no mesmo período, enquanto 91 ficaram pendentes para o ano 
seguinte. 

Execução eficiente – O projeto do tribunal mineiro busca reduzir as ações de execução 
fiscal de pequeno valor ajuizadas pelo estado e pelos municípios, propondo formas alternativas 
de cobrança, como o protesto extrajudicial, via cartórios. Até agora, 56 prefeituras mineiras 
aderiram ao programa e estão reduzindo o acervo de ações de execução fiscal de pequeno 
montante. De acordo com a juíza auxiliar da presidência do TJMG Luzia Divina de Paula Peixoto, 
a parceria entre o tribunal e o Poder Executivo foi essencial para o sucesso do projeto. 
“Chegamos a um consenso de que seria muito mais vantajoso, tanto para o município quanto 
para o tribunal, a cobrança administrativa das dívidas menores”, disse a magistrada. 

Segundo uma das juízas responsáveis pelo projeto no TJMG, Lílian Maciel, o objetivo do 
projeto é “desafogar” os magistrados do Primeiro Grau, reduzindo a quantidade de processos em 
fase de execução sob responsabilidade deles. “Temos pelo menos 56 prefeituras municipais que 
já editaram normativos como o da Prefeitura de Uberlândia, desistindo de ajuizar ações de 
execução de pequeno valor”, afirmou. Segundo ela, a comarca de Itabira foi uma das unidades 
judiciárias com melhores resultados na queda da taxa de congestionamento. 

De acordo com estudo do TJMG, tramitavam no Judiciário mineiro, em 2015, 484,2 mil 
processos de execução fiscal municipal com o objetivo de recuperar valor inferior a R$ 4 mil. 

Em Uberlândia, a maioria das dívidas com a Prefeitura era de pequeno valor, relativas ao 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). “(Antes do decreto) a prefeitura 
entrava com uma ação cobrando uma dívida de R$ 200 e acabava gastando R$ 3,5 mil até o fim 
do processo, com pagamento de intimação, papel, servidores, a dedicação de examinar cada 
caso, acompanhando os processos. Considerando o tempo que se leva até receber o montante 
devido, os valores são totalmente incoerentes com o valor a ser recebido”, observou o 
procurador-geral da Prefeitura de Uberlândia, Luís Antônio Lira Pontes. 

Sem renúncia fiscal – Um dos idealizadores do projeto, o juiz Renato Jardim explica 
que o objetivo não é a renúncia fiscal. A dívida é cobrada por meio de formas alternativas, 
por cobrança bancária, conciliação extrajudicial e judicial ou por protesto judicial eletrônico. “O 
protesto em meio eletrônico é altamente vantajoso para todos, pois interrompe a prescrição da 
dívida. Além disso já está comprovado que a taxa de recuperação da dívida por protesto é muito 
superior (cerca de 20%) ao índice de recuperação mediante execução fiscal – cerca de 5%. Em 
Minas Gerais, o valor médio das execuções fiscais fica entre R$ 500 e R$ 1 mil, mas temos 
execuções de R$ 100, R$ 200, sendo que o custo para o Poder Público (Judiciário e Executivo) 
nunca é inferior a R$ 4 mil. Só para o Poder Judiciário, julgar um processo custa R$ 2.468”, 
disse o magistrado. 
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Convênio com o TCE – O juiz Carlos Donizetti, integrante da equipe responsável pelo 
projeto, destaca o convênio firmado em junho de 2014 com o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) para orientar prefeitos e procuradores municipais sobre a necessidade da aplicação do 
princípio da eficiência na cobrança sem renúncia à receita. “(O convênio) ratifica a ideia de que 
não se trata de renúncia de receita, já preconizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o fato 
de deixar de ajuizar ação de execução fiscal, quando o valor a ser cobrado é inferior ao custo 
efetivo da cobrança. Deve-se buscar meios alternativos, no caso o protesto extrajudicial, entre 
outros. A consideração é importante para a divulgação nacional do projeto, uma vez que, em 
muitos estados, por certo, haverá resistência de prefeitos, vereadores e procuradores 
municipais, temerosos com eventuais ações de improbidade administrativa decorrente da 
aplicação do projeto. Tendo o TCE, órgão encarregado de fiscalização das contas municipais, 
como parceiro, creio que a resistência será amenizada, como ocorreu em Minas Gerais”, 
afirmou. 

Perspectivas – Na Prefeitura de Belo Horizonte, que extingue execuções fiscais de 
baixo valor desde 2009, as dívidas inferiores a R$ 10 mil são desjudicializadas. Segundo o 
procurador-geral do Município, Rúsvel Beltrame, o valor economizado produz diversos 
benefícios, como a melhora da prestação jurisdicional, maior qualidade no trato das execuções 
fiscais, definição de estratégias, entre outros. “A extinção das execuções fiscais e a utilização do 
protesto tem um efeito imediato no aumento da arrecadação, bem como permite que o município 
concentre suas execuções em créditos recentes e nos grandes devedores e grandes valores. 
Tais medidas racionalizaram o trato da execução fiscal, permitindo-se trabalhar com qualidade e 
não só com quantidade, elaborando estratégias de atuação. Entretanto, estamos apenas no 
começo, num processo de aprendizado constante, pois ainda há muito a ser feito”, observou 
Beltrame. 

Embora também adote a prática desde 2011, o governo do estado de Minas Gerais 
cobra 90 mil certidões de dívida ativa via protesto eletrônico. Segundo a Advocacia-Geral do 
estado, o valor mínimo para cobrar uma dívida no Poder Judiciário é de R$ 35 mil para débitos 
relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 15 mil para as 
demais dívidas. De 2011 a 2015, foram economizados cerca de R$ 138 milhões com 315 mil 
ações que deixaram de ser ajuizadas. 

Provimento – Tanto a Prefeitura da capital mineira quanto os governos municipais 
devem alcançar resultados ainda melhores após a edição de provimento da Corregedoria do 
TJMG que simplificou o protesto eletrônico, em março de 2015. Embora não exista uma previsão 
de economia, o procurador-geral de Belo Horizonte, Rúsvel Beltrame, afirma que a prefeitura 
trabalha com a perspectiva de aumento na arrecadação. “O município tem protestado uma média 
de 30 mil Certificados de Dívida Ativa por mês, mas a tendência é que esse número aumente”. 

Recuperação por protesto – A cobrança administrativa, que evita o ajuizamento de 
processos, tem-se mostrado eficaz na recuperação dos montantes de menor valor. Em Belo 
Horizonte, conforme informações da procuradoria municipal, no período de novembro de 2013 a 
setembro de 2016, 325,7 mil certidões foram enviadas a protesto, sendo que 31,5 mil foram 
quitadas ou parceladas pelos contribuintes. Dessa forma, de um total de R$ 528 milhões, o 
município recuperou, até o momento, o montante de R$ 52 milhões. “Estes números nos levam à 
conclusão de que o protesto é um importante instrumento para, cumprindo o dever e o poder de 
cobrar, a Fazenda Pública tem uma resposta mais rápida e, neste período, evitou o ajuizamento 
de 31,5 mil execuções fiscais", disse o procurador municipal de Belo Horizonte, Hercules 
Guerra.” 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83530-projeto-execucao-fiscal-eficiente-reduz-acervo-
de-execucoes-no-tjmg 

-Cartilha – Dívida ativa e execuções fiscais municipais 3ª edição, Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Corregedoria Geral de justiça, 2013: 

“Praticamente nove em cada dez execuções fiscais em curso no Estado de São Paulo 
são municipais. Dados de setembro de 2012 revelam que dos 10.830.687 executivos em trâmite 
9.328.677 são municipais. Apesar do enorme e crescente volume de dívidas ativas municipais 
ajuizadas, não se constata, em regra, correspondente aumento na arrecadação municipal ao se 
escolher a cobrança judicial. A realidade forense das execuções fiscais indica que a grande 
dificuldade está na localização do devedor e de bens penhoráveis suficientes para garantia da 
satisfação da dívida. Não localizado o devedor ou patrimônio bastante, os processos executivos 
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ficam paralisados, evidentemente sem nenhum proveito para a arrecadação municipal, de um 
lado, e, de outro, em prejuízo para o Poder Judiciário, cuja estrutura acaba sobrecarregada com 
inúmeros autos de processos paralisados a ocuparem inútil e desnecessariamente espaço até 
que, eventualmente, sejam extintos e arquivados por causa da prescrição intercorrente que, em 
muitos casos, invariavelmente os alcança. Outro resultado negativo da paralisação de inúmeros 
executivos fiscais está em que devedores com bens suficientes ou com débitos elevados são 
injustamente beneficiados porque os autos dos respectivos processos ficam escondidos entre os 
milhares paralisados ou fadados ao insucesso porque falta critério proveitoso de classificação 
dos créditos inscritos em dívida ativa ajuizada a fim de que esforços sejam concentrados em 
execuções fiscais viáveis.  

A realidade forense atual impõe, portanto, melhor aproveitamento da estrutura das varas 
de fazenda pública e dos anexos de execuções fiscais por meio tanto da melhoria dos 
mecanismos de cobrança extrajudicial quanto da escolha da cobrança judicial somente para 
contribuintes inadimplentes cuja localização seja conhecida e que disponham de patrimônio 
suficiente e, mesmo assim, para créditos expressivos e não prescritos ou de qualquer outro 
modo extintos. É recomendável a aceleração do trâmite do procedimento administrativo de 
cobrança dos créditos municipais, com o que se evita outro problema hoje comum: a propositura 
de centenas ou milhares de execuções fiscais às vésperas da prescrição, apenas para evitá-la, 
dessa prática resultando outra massa de autos com várias execuções fiscais fadadas ao 
insucesso, tudo em detrimento da arrecadação municipal e em benefício dos maiores devedores. 
O ajuizamento às pressas, sem maior critério ou somente para evitar a prescrição, faz com que 
muitas execuções fiscais municipais sejam antieconômicas, isto é, com despesas de 
processamento superiores aos respectivos créditos. Além disso, outras inúmeras são ajuizadas 
com fundamento em créditos já prescritos, tudo a atravancar a movimentação processual em 
detrimento de execuções capazes de propiciar arrecadação eficaz ou eficiente da dívida ativa. 
Não é raro verificar o desinteresse do Poder Executivo, ou a impossibilidade técnica ou material 
de sua procuradoria, em dar andamento às milhares de execuções fiscais municipais 
economicamente inexpressivas ou inviáveis, que congestionam ilogicamente unidades judiciais.  

O interesse da administração pública e os recursos técnicos, materiais e humanos de 
sua procuradoria devem redirecionar-se para eliminar tais entraves, melhorar a cobrança 
administrativa ou extrajudicial e racionalizar o emprego da via judicial. Em tal contexto, para 
maior eficiência, - princípio constitucional norteador da administração pública (artigo 37 da 
Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998), e como 
medida de apoio para o cumprimento da meta n° 3 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, 
esta cartilha, - elaborada pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo 
e destinada a Secretarias Jurídicas e a Procuradorias dos Municípios do Estado -, sugere 
medidas práticas para racionalização administrativa e simplificação ou economia processual com 
o objetivo de aumentar a arrecadação e evitar que o custo da cobrança judicial seja superior ao 
valor do ressarcimento pretendido pelo Município. Finalmente, além de tudo o que acima foi dito, 
desde o final de dezembro de 2012, existe a possibilidade legal expressa de a certidão da dívida 
ativa ser protestada, como se vê do art. 1º, parágrafo único da Lei 9.492/97, que diz: incluem-se 
entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Essa regra foi 
introduzida pela Lei 12.767/12. Portanto, a posição de alguns, que entendiam descabido o 
protesto das CDAs, agora encontra expressa disposição legal não permitindo que prevaleça 
esse entendimento. Não há hoje nenhum óbice ao protesto de tais documentos comprovadores 
de dívida. 

I - SUGESTÕES PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL A eficiência administrativa impõe 
acelerar o procedimento administrativo de cobrança dos créditos municipais, evitar erros de 
inscrição e nulidades e facilitar a arrecadação. A escolha pela cobrança judicial deve ser a última 
alternativa, quando frustrada a cobrança administrativa ou extrajudicial e, ainda assim, se a 
execução fiscal for viável. 

1) Conciliação Extrajudicial A conciliação é meio rápido de promover aumento da 
arrecadação com diminuição dos ajuizamentos. Além disso, contribui para a diminuição da 
disseminada percepção de que a falta de pagamento de créditos inscritos não resulta em 
nenhuma consequência concreta rápida. O Município, na forma da lei local, pode promover 
acordos no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca ou, se não 
instalado, celebrar com o Tribunal de Justiça de São Paulo convênio para instalação, buscando, 
se o caso, apoio de universidades e instituições de ensino. O Tribunal de Justiça conta com o 
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Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o qual tem, entre outras, 
as atribuições de desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses estabelecida na Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça e atuar na 
interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede constituída por todos os 
órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas, inclusive universidades e 
instituições de ensino.  

2) Facilitação do pagamento - encaminhamento de boleto bancário ou guia de 
arrecadação preenchida O universo de contribuintes é maior do que apenas os inadimplentes. 
Muitos querem pagar, mas não sabem como ou esbarram em dificuldades desnecessárias. O 
encaminhamento de boleto bancário ou guia de arrecadação já preenchida é medida simples 
para facilitar o pagamento. 

3) Parcelamento incentivado de créditos (PPI) O parcelamento incentivado pode ser 
regulado por lei municipal, a exemplo do que fez o Município de São Paulo (Lei nº 14.129, de 11 
de janeiro de 2006). A medida propicia aumento da arrecadação pelas vantagens inerentes ao 
programa de parcelamento, sem os custos associados às cobranças administrativas ou 
judiciais...” 

http://www.tjsp.jus.br/Download/GeraisIntranet/SPI/CartilhaParaExecucoesFiscaisMunicip
ais3Ed.pdf 

Assim, segundo a LRF, a responsabilidade na gestão fiscal tem como pilar a instituição, 
previsão e arrecadação de tributos de competência constitucional de cada ente federado (para 
os Municípios encontram-se definidos no artigo 156 da Constituição Federal de 1988). 

Logo, os débitos inscritos em dívida ativa tributária (artigo 201 do Código Tributário 
Nacional e artigo 39, § 2° da Lei n° 4320/64) e sua posterior execução/cobrança podem ser 
considerados como medida de arrecadação, bem como os débitos relativos a divida ativa não 
tributária (artigo 39, § 2° da Lei n° 4320/64), também devem ser objeto de execução/cobrança 
pelo órgão responsável. 

Deste modo, o não ajuizamento, mediante autorização legal, de execução fiscal de 
débitos inferiores ao valor de alçada, implica, obrigatoriamente, sob pena de afronta a 
responsabilidade na gestão fiscal, na utilização de outros meios de cobrança/execução mais 
céleres/econômicos como o protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa (artigo 1°, 
parágrafo único da Lei n° 9492, de 10 de setembro de 1997), para a efetiva arrecadação de 
todos os débitos/receitas do Município. 

02- “Caracteriza renúncia de receita, nos termos do artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o não ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos 
tributários inferiores ao valor de alçada? Esclareça-se que, conforme informado, não 
haveria a extinção dos créditos, mas sim a realização de outras vias de cobrança 
extrajudicial (protesto, etc).” 

A renúncia de receitas encontra-se disciplinada no artigo 14 da LRF, verbis: 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições:      

 I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
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§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata 
o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em 
vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança.” 

 Por oportuno, importante registrar que a Lei n° 16077, de 11 de julho de 2007, que 
dispõe sobre a propositura da ação de execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 
Fazenda Pública do Estado de Goiás, prevê em seu artigo 2°, § 3°, I, o não ajuizamento de 
ações de execução fiscal, sem caracterizar remissão ou anistia (renúncia de receitas), 
tampouco extinção do crédito, verbis: 

“§ 3º O não-ajuizamento ou a suspensão da execução fiscal do crédito da 
Fazenda Pública Estadual: 

I - não implica remissão ou anistia, permanecendo o crédito inscrito em dívida 
ativa e sujeito à  cobrança extrajudicial;” 

Desta forma, o não ajuizamento, após autorização legal, de execuções fiscais sobre 
débitos inferiores ao valor de alçada, não caracteriza a renúncia de receita definida no artigo 14 
da LRF, tão somente na hipótese de serem adotados outros mecanismos de 
cobrança/execução, visto que a dívida/débito mesmo não requisitada/demandada por meio 
judicial permanece existente/inscrita e passível de ser exigida pelo Município, ou seja, ainda 
que não utilizada a via judicial, cabe, imperiosamente, ao Município por meio de seu órgão de 
assessoria jurídica(procuradoria), empregar todas as formas viáveis/previstas de 
execução/cobrança dos débitos/dívidas para com o Município. 

03- “É constitucional e não ofende as regras e diretrizes fixadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Município, mediante lei, autorizar o Procurador a requerer o 
arquivamento das execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao 
custo da execução fiscal?” 

A autorização concedida, por meio de Lei, ao Procurador Municipal, com o intuito de 
que seja requisitado o arquivamento das ações de execuções fiscais em que o valor 
consolidado de débitos/dívidas seja igual ou inferior ao custo da execução fiscal, pode ser 
realizada, desde que, conforme mencionado nos outros itens da presente consulta, sejam 
impreterivelmente utilizados pelo citado Procurador/responsável, outras alternativas de 
cobrança/execução, com o fim de reaver aos cofres públicos os seus débitos/receitas que lhes 
são pertinentes/exigíveis, uma vez que o arquivamento da ação de execução não elide a 
dívida/débito existente. 

Ressalte-se que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos da portaria n° 
75, de 22 de março de 2012 (alterada pela Portaria n° 130 de 19 de abril de 2012) do 
Ministério da Fazenda, que dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e o 
ajuizamento de execuções fiscais pela citada Procuradoria, prevê a possibilidade de solicitação 
de arquivamento pelo Procurador sem baixa na distribuição (execução pode ser 
reativada/retomada), senão veja-se: 

 “Art. 2° O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem 
baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo 
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valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não 
conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.” 

É o que tínhamos a informar. (grifos divergentes do original) 

1.2.5. Manifestação conclusiva do MPC 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 5265/2017, de 

22/9/2017 (fls. 166/167), opinou: 

[...]. 

Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende 
Machado, através da qual questiona a possibilidade do município, através de lei municipal, 
aumentar o valor de alçada para a cobrança judicial de crédito tributário.   

Sustenta o consulente que levantamento atual aponta que 67,3% das ações 
correspondem a valores inferiores a R$ 1.000,00, sendo que a soma delas representa tão só 
1,64% do total do débito. Assevera que nessas situações o custo processual é maior que o 
retorno financeiro, de modo que, por medida de racionalidade, é indicada a utilização de outros 
métodos de cobrança, como protesto judicial.  

Acrescenta que as ações de execução superiores a R$ 100.000,00 correspondem a 
0,86% do total do quantitativo atual de ações judiciais desta espécie, mas a soma dos valores 
pleiteados nessas ações de maior monta equivale a 82,89% da dívida pública em execução 
judicial.  

Observa que os créditos tributários inscritos em dívida ativa não serão extintos, mas 
colocados em vias extrajudiciais de cobrança. 

Com base em tal realidade, formula as seguintes indagações: 

01- Está de acordo com a Constituição Federal e atende aos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, notadamente o artigo 11, que trata da responsabilidade 
na gestão fiscal, a hipótese de o Município proceder, mediante autorização legal 
ao não ajuizamento de execução fiscal de débitos inferiores ao valor de alçada 
(valor estipulado pelo Regulamento do Código Tributário Municipal)? 

02- Caracteriza renúncia de receita, nos termos do artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o não ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos 
tributários inferiores ao valor de alçada? Esclareça-se que, conforme informado, 
não haveria a extinção dos créditos, mas sim a realização de outras vias de 
cobrança extrajudicial (protesto, etc). 

03- É constitucional e não ofende as regras e diretrizes fixadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Município, mediante lei, autorizar o Procurador a 
requerer o arquivamento das execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual 
ou inferior ao custo da execução fiscal? 

 A Secretaria de Contas de Governo manifestou-se, preliminarmente, pelo não 
conhecimento da consulta, por entender que consiste em análise de caso concreto. Quanto ao 
mérito elaborou, em síntese, a seguinte proposta de resposta:    

1. a previsão de valor de alçada não exclui o dever de cobrança de crédito tributário, 
sendo necessariamente empregada vias extrajudiciais de cobrança;   

2. após autorização legal, o não ajuizamento de execuções fiscais sobre débitos 
inferiores ao valor de alçada, não caracteriza a renúncia de receita definida no artigo 
14 da LRF; 

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
 

AC-CON            RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br                    14 
01400023-17-RESULTADO 

Processo nº 11781/2017 
 

Fls. 

3. é possível o pedido de arquivamento de ações judicias com base em valor de 
alçada, desde que efetivamente realizado outros meios extrajudiciais de cobrança.   

É o relatório. Segue manifestação. 

Em que pese a fundamentação jurídica da consulta ter trazido dados concretos, é 
possível extrair a tese do caso, especialmente quanto à extensão do conceito de renúncia de 
receita frente ao dever de arrecadação de receitas. Assim, deve ser conhecida a consulta.  

Segue análise de mérito.  

É imprescindível tratar o conceito de renúncia de receita de acordo com o §1º, do art. 
14, da LRF, o qual prescreve que “a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.”     

As medidas que caracterizam renúncia de receita têm como consequência a redução do 
valor total da fonte de receita do tributo renunciado, tendo em vista que a Administração se 
abstém parcialmente do exercício de sua capacidade tributária ativa.1 

Verifica-se que a atualização do valor de alçada através de lei não se enquadra como 
renúncia de receita, mas sim em opção administrativa de escolha de formas de cobrança, 
elegendo-se a via judicial para a ações economicamente mais relevantes, o que atende a 
economia processual, tanto para a Administração Pública Municipal, quanto para o Poder 
Judiciário, desde que obviamente observada a razoabilidade do limite de alçada. 

Apesar da estipulação de valor de alçada para propositura de ação judicial não se 
enquadrar como renúncia, é certo que tal fixação pressupõe autorização legal, pois o emprego 
de todos os meios disponíveis é intrínseco ao dever de arrecadar de tributos previsto no art. 
14, da LRF. Assim, somente a lei pode autorizar a Administração de se abster do meio judicial 
para cobrança em determinados casos.   

Na União a fixação de alçada para cobrança judicial e seus respectivos valores é 
também consignada em lei:    

                                                           
1 Renúncia de Receitas 
A Constituição Federal, no artigo 165, § 6º, estabelece que o “projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”, expressando a aplicação do 
princípio da transparência das contas governamentais. 
Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º, a 
renúncia de receitas “compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 
ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado” 
Os benefícios tributários se referem aos gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema tributário, que 
visem atender objetivos econômicos e sociais, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que 
alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da arrecadação potencial e 
aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte (§ 2º, art. 89, Lei 12.465/2011). 
Os benefícios financeiros são desembolsos realizados por meio de equalizações de juros e preços, bem como 
assunção de dívidas decorrentes de saldos de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujos valores 
constam do Orçamento da União. Por sua vez, os benefícios creditícios são gastos decorrentes de programas 
oficiais de crédito, operacionalizados por meio de fundos ou programas, a taxa de juros inferior ao custo de 
captação ou oportunidade do Governo Federal. De modo geral, esses recursos são destinados ao financiamento de 
atividades produtivas voltadas para o desenvolvimento regional e social, bem como para apoio a determinados 
setores da economia. 
O Tribunal de Contas da União tem a competência para fiscalizar as renúncias de receitas com base no art. 70 da 
Constituição Federal, disciplinada no art. 1°, § 1°, da Lei 8.443/1992. De acordo com esse dispositivo, o TCU, no 
julgamento das contas e na fiscalização que lhe compete, decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções 
e a renúncia de receitas. 
No âmbito do TCU, a competência para fiscalizar as renúncias de receitas foi atribuída à Secretaria de 
Macroavaliação Governamental (Semag), conforme o disposto no art. 48, inciso V, da Resolução TCU 240/2010. 
Disponível em <http://portal.tcu.gov.br/comunidades/macroavaliacao-governamental/areas-de-atuacao/renuncia-de-
receita/ > 
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Lei 10.522/02 

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador 
da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa 
da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

  Vale registrar que a previsão do valor de alçada não pode consistir impedimento de se 
propor a ação judicial, mas numa faculdade, considerando determinado valor.  

A título ilustrativo, a Lei Estadual nº 16.077/07 (doc. anexo), do Estado de Goiás, 
estabelece a facultatividade da cobrança judicial e os respectivos valores de alçada: 

Art. 2º É facultativa a cobrança judicial dos créditos da Fazenda Pública Estadual inscritos 
em dívida ativa, embora passíveis de prescrição: 

I -  cujo  montante dos débitos, por devedor, em valor atualizado, seja igual ou inferior a: 
a) R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), quando se tratar de crédito tributário; 
- Redação dada pela Lei nº 19.770, de 18-07-2017. 

b) R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando se tratar de crédito não-tributário; - Redação dada 
pela Lei nº 19.770, de 18-07-2017. 

II - de pessoa natural ou pessoa jurídica que não esteja exercendo suas atividades e para as 
quais a investigação patrimonial, inclusive sobre os sócios da pessoa jurídica ou sobre o 
corresponsável, não tenha detectado a existência de bens ou direitos penhoráveis, até que 
esses bens ou direitos sejam localizados. 

Finalmente, destaca-se que é possível o pedido de arquivamento das ações judiciais 
baseadas em valores inferiores ao previsto em lei. A título ilustrativo, o art. 20, da Lei nº 
10.522/02, confere tal permissivo ao Procurador da Fazenda Nacional.       

Diante do exposto, esta Procuradoria de Contas entende que a Consulta deve ser 
respondida nos seguintes termos: 

01- Não atenta contra a Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, notadamente o artigo 11, o município, mediante autorização legal, deixar de 
ajuizar execução fiscal de débitos inferiores a valor de alçada para tanto; 

02- Não caracteriza renúncia de receita, nos termos do art. 14, da LRF, o não 
ajuizamento de ação de execução fiscal dos débitos tributários inferiores ao valor 
de alçada definido em lei, mesmo porque não ocorrerá a extinção de tais créditos, 
não estando a administração exonerada do dever de efetivamente executar os 
métodos de cobrança extrajudicial; 

03- É possível o pedido de arquivamento das ações judiciais em questão, desde que 
previsto em lei. (Grifos divergentes do original) 

É o Relatório. 

II – DO VOTO DO RELATOR 

O Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo, por meio da 

Proposta de Decisão N° 287/2017 – GABMOA, se manifestou nos seguintes termos: 

 

[...]. 

De início, importa destacar que a Consulta apresentada a este Tribunal às fls. 01/07 
repete, quase na totalidade, a Justificativa do Projeto de Lei apresentado às fls. 29/36, o que 
demonstra que o Consulente se aproveitou de situação já existente, qual seja, proposta de 
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alteração legislativa, para buscar o posicionamento do Tribunal diante da problemática 
enfrentada. 

Ainda, como descrito acima, o Parecer Jurídico apresentado às fls. 17/25 foi 
confeccionado para subsidiar o processo da proposta de alteração legislativa, não tendo sido 
direcionado especificamente às questões encaminhadas a este Tribunal. Isso, de pronto, já 
levaria ao não conhecimento da consulta por este Tribunal. Não obstante, passemos à análise 
de admissibilidade quanto a cada questão apresentada. 

 O consulente apresenta a este Tribunal os seguintes questionamentos, verbis:  
- Questão 01: Está de acordo com a Constituição Federal e atende aos requisitos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, notadamente o artigo 11, que trata da responsabilidade na gestão 
fiscal, a hipótese de o Município proceder, mediante autorização legal, ao não ajuizamento de 
execução fiscal de débitos inferiores ao valor de alçada (valor estipulado pelo Regulamento do 
Código Tributário Municipal)? 

- Questão 02: Caracteriza renúncia de receita, nos termos do artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o não ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos tributários 
inferiores ao valor de alçada? Esclareça-se que, conforme informado, não haveria a extinção 
dos créditos, mas sim a realização de outras vias de cobrança extrajudicial (protesto, etc). 

- Questão 03: É constitucional e não ofende as regras e diretrizes fixadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Município, mediante lei, autorizar o Procurador a requerer o 
arquivamento das execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao custo da 
execução fiscal? 

RESPOSTAS: 
Questão 1 – Cumpre informar que já existe lei vigente que trata precisamente do objeto 

da questão. Trata-se do parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 9.282/13 que dispõe o 
seguinte: 

“Parágrafo único – Fica instituído o valor de alçada para o ajuizamento das ações de 
execuções fiscais, excepcionando-se os valores que não chegarem ao referido patamar até o 
quarto ano da constituição do crédito.” 

Quanto à compatibilidade do mencionado dispositivo legal com a Constituição Federal, 
cumpre informar que o TCM, caso conheça da consulta neste item, teria que analisar a sua 
constitucionalidade no controle abstrato, no entanto, o TCM não tem competência para dizer 
em abstrato da constitucionalidade de leis, podendo apenas negar a aplicação da lei no caso 
concreto, de forma incidental. 

O controle de constitucionalidade exercido pelos Tribunais é o chamado controle difuso 
ou incidental, ou repressivo, e com efeitos restritos às partes, relativos aos processos 
submetidos a sua apreciação, e em matéria de sua competência.2 

Conforme dispõe a Súmula nº 347 do STF “o Tribunal de Contas, no exercício de suas 
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”. Frise-se, 
no entanto, que esta competência reconhecida pelo STF aos Tribunais de Contas se diz 
respeito apenas ao controle de constitucionalidade difuso ou incidental, o que, segundo 
Farias3, deve ser compreendido com parcimônia, não devendo ser confundido com a 
capacidade de determinar a retirada da norma do ordenamento jurídico, mas com a redução de 
seu campo eficacial por aplicação da sobrenorma constitucional. 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes toma parte desse entendimento: 

Aos tribunais de contas não compete a declaração de inconstitucionalidade de lei, 
competência essa restrita aos órgãos do poder judiciário. O que lhes assegura a ordem 
jurídica, na efetivação do primado da Constituição Federal no controle das contas públicas, é 
a inaplicabilidade da lei que afronta a Magna Carta, pois "há que se distinguir entre declaração 

                                                           
2 Lima, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria, jurisprudência e mais de 500 questões. 5. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
3 O Poder dos Tribunais de Contas de examinar a constitucionalidade das leis e normas. Boletim de Direito Administrativo, ano XXII, nº 10, out. 2006, p. 
1.137-1.144. 
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de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de 
qualquer tribunal ou órgão de qualquer dos poderes do Estado".4  

Elke Andrade Soares de Moura Silva sustenta o mesmo: 

[...] enquanto se reconhece a qualidade de legítimos intérpretes da Constituição a todos 
os cidadãos, de que resulta o direito de não cumprir norma que considere inconstitucional 
(direito esse conhecido como desobediência civil), ao Tribunal de Contas, apesar de não deter 
competência para o exercício do controle de constitucionalidade em sentido estrito, [...], se 
impõe o dever de negar aplicação a leis que lhe afigurem incompatíveis com as normas 
constitucionais. Esse dever pode ser extraído da simples leitura dos dispositivos da Lei 
Fundamental que moldam as competências e justificam a existência de uma instituição de 
controle das finanças públicas no seio de um Estado Democrático de Direito.5 

O que se verifica in casu não é a análise da (in)aplicabilidade de lei apresentada a este 
Tribunal num dado caso concreto, mas a própria análise da constitucionalidade da matéria 
constante do projeto de lei, o que levaria ao impedimento de que tal norma viesse a tomar 
forma de lei, caso restasse constatada sua inconstitucionalidade. Frise-se que essa atribuição 
não compete ao Tribunal, mas ao próprio Poder Legislativo, eminentemente por meio da 
Comissão de Constituição e Justiça ou pelo próprio Presidente da Câmara. A análise feita por 
este Tribunal só é cabível após a edição da lei, aplicada ao um caso concreto. 

Portanto, a questão fica prejudicada neste ponto, não merecendo conhecimento por parte 
deste Tribunal. 

Quanto à adequação do parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 9.282/13 ao art. 11 
da LRF, cabe reconhecê-la plenamente atendida porque a expressão “efetiva arrecadação de 
todos os tributos” contida no art. 11 da LRF deve ser interpretada a luz do princípio da 
eficiência do art. 37 caput da CF e à luz do princípio do equilíbrio das contas públicas do §1º do 
art. 1º da LRF que exigem a busca da melhor relação custo/benefício, que é a finalidade do 
dispositivo legal municipal transcrito acima, no entanto, importa salientar que a existência de 
um valor de alçada não exonera o gestor da responsabilidade pela extinção de créditos 
tributários, por cancelamento, de valores acima dos custos de cobrança, porque neste caso o 
cancelamento pode configurar renúncia de receita devendo ser atendidos os requisitos do art. 
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Quanto à análise da constitucionalidade e da legalidade frente à LRF do Projeto de Lei 
que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 9.282/13 bem como acrescenta 
novos parágrafos, cumpre notar que o TCM não realiza o controle preventivo de 
constitucionalidade de leis, conforme já demonstrado acima. Assim, tal análise de projeto de lei 
extrapolaria a competência deste TCM, de modo que a questão não pode ser conhecida pelo 
TCM tendo em vista o que dispõe o caput do art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 
Orgânica do TCM). Cabe informar que o controle político-preventivo de leis somente pode ser 
realizado pelo Poder Legislativo, por exemplo por meio da Comissão de Constituição e Justiça, 
ou pelo Poder Executivo por meio de veto. 

Desse modo, este Relator manifesta-se pelo conhecimento parcial da questão 1. 
 
Questão 2 – O parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 9.282/13 trata do não 

ajuizamento de ações de execução fiscal, fato que por si não caracteriza renúncia de receita 
que é o objeto do art. 14 da LRF, portanto, o não ajuizamento de ações de execução fiscal não 
sendo ato de renúncia de receita não precisa atender aos requisitos do art. 14 da LRF, isto 
porque o não ajuizamento da ação de execução fiscal não é causa de extinção do crédito 
tributário inscrito em dívida ativa.  

 
Questão 3 – O Consulente apresentou um projeto de lei que visa incluir o “Art.1º-A” na 

Lei Municipal nº 9.282/13. Segue-se a redação do citado artigo: 

                                                           
4 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas no Brasil: jurisdição e competência. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 296. 
5 SILVA, Elke Andrade Soares de Moura. Os Tribunais e Contas e o controle de constitucionalidade das leis. Revista do TCE-MG, Belo Horizonte, v. 52, n. 
3, p. 84, jul./set. 2004, p. 85. 
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“Art. 1-A – O Procurador Municipal requererá o arquivamento, com baixa na distribuição, 
das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Municipal, cujo valor consolidado seja igual 
ou inferior ao custo da execução fiscal, desde que não ocorrida a citação do executado ou não 
conste dos autos garantia útil à satisfação do crédito”. 

Cumpre notar que o TCM não realiza o controle preventivo de constitucionalidade de leis, 
assim, a análise do projeto de lei que visa a incluir o “Art. 1-A” na Lei Municipal nº 9.282/13 
extrapolaria a competência deste TCM e por isso a questão não pode ser conhecida pelo TCM 
tendo em vista o que dispõe o caput do art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei Orgânica 
do TCM).  

Sobre o controle preventivo de constitucionalidade de leis, cabe aqui destacar trechos do 
Voto proferido na análise do Mandado de Segurança nº 24.138-1/DF Tribunal Pleno, com 
pedido de medida liminar, impetrado pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Rubens Bueno contra 
ato do Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,  consistente no envio ao plenário para 
deliberação, do projeto de lei nº 5.483/2001, de autoria do Poder Executivo, que determina a 
alteração do comando inscrito no artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

“(...) SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): 

No despacho que apreciou o pedido de liminar anotou o meu eminente antecessor, 
Ministro Néri da Silveira, verbis: 

"Não se adotou, no Brasil, o controle judicial preventivo de constitucionalidade da 
lei. Não é, assim, em princípio, admissível o exame, por esta Corte, de projetos de lei ou 
mesmo de propostas de emenda constitucional, para pronunciamento prévio sobre sua 
validade. Não se, acolhe, em princípio, súplica para impedir a tramitação de projeto de 
lei ou proposta de emenda à constituição, ao fundamento de contrariar princípio básico 
da ordem constitucional em vigor. Somente depois de editada a lei ou emenda à 
Constituição, caberá o amplo controle judicial de constitucionalidade da norma, que se 
consagra no País, nos sistemas concentrado e difuso. 

(...) 

6. Cumpre observar, desde logo, que não se trata de deliberação sobre proposta de 
emenda constitucional. Sustenta-se que o Projeto de lei em foco é inconstitucional e 
inconveniente, pelas razões, longamente deduzidas na inicial. Não há, entretanto, arguição de 
vício de origem, nem de qualquer nulidade ou mesmo irregularidade em seu processamento. O 
que se pretende, em realidade, é discutir, por antecipação, a quaestio juris de 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei. Releva notar que a matéria, sujeita ao debate da 
Câmara dos Deputados, se, nela, aprovada, ainda dependerá da deliberação do Senado 
Federal. 

7. Não tenho, como cabível, em hipótese dessa natureza, impedir que a Câmara dos 
Deputados discuta a espécie e sobre ela delibere. O controle judicial, quanto ao mérito de 
constitucionalidade, não encontra espaço para ser, aqui, realizado; de contrário, estaria 
o STF intervindo na deliberação da Câmara dos Deputados, referentemente ao processo 
de elaboração da legislação ordinária, sem que se alegue esteja ocorrendo, no 
procedimento legislativo, qualquer vício formal. Há, pois, um limite ao controle prévio, 
sempre excepcional, que importa considerar, inclusive em face do princípio básico da 
separação e independência dos Poderes da República." 

Por seu turno, a Procuradoria Geral da República manifesta se, igualmente, 
pela denegação da segurança fundada nos argumentos resumidos na seguinte passagem do 
parecer, verbis: 

"(... ) antecipar o Supremo Tribunal Federal o juízo de valor acerca da 
constitucionalidade material de projeto de lei, consoante colima o impetrante com a 
presente ação mandamental, incorre indubitavelmente na quebra de separação de 
Poderes, princípio basilar da nossa ordem jurídica, além de sobrepor se e tornar 
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despiciendo o controle preventivo de constitucionalidade exercido pelo Congresso 
Nacional e o Poder Executivo, durante o processo legislativo, em face da precursora e 
indevida incidência do controle abstrato ou concreto de constitucionalidade do Poder 
Judiciário, que poderá ser realizado oportunamente e sem embaraço com a 
promulgação e vigência do diploma legal. 

(...) 

Embora não haja dúvida quanto ao cabimento do mandado de segurança nessa situação 
diferenciada, é certo que no caso em apreço não se vislumbra a priori a existência de qualquer 
norma constitucional indicativa de expressa proibição ao processamento do aludido projeto de 
lei. 

Em verdade, após invocar uma previsão constitucional amplíssima, contida no art. 7º da 
Constituição, o impetrante busca erigir como parâmetro de controle tão somente uma 
específica interpretação que o próprio impetrante faz daquele preceito. Mas não há nada que 
demonstre ser correta a presunção firmada na inicial no sentido de que a interpretação ali 
defendida é a única possível. 

Ressalte se, outrossim, que se se admitisse, em casos como o dos presentes autos, a 
plena discussão sobre a constitucionalidade do projeto, restaria comprometido não só o 
modelo de controle repressivo amplo existente entre nós, mas o próprio sistema de divisão de 
poderes estabelecido na Constituição. 

Nesses termos o meu voto é pela denegação da ordem.” 

Resta claro, portanto, a inadmissibilidade da Consulta quanto à questão 3, visto que o 
consulente busca deste Tribunal posicionamento preventivo quanto à constitucionalidade de 
projeto de lei apresentado, o que, além de não ser competência desta Corte, não encontra 
respaldo no nosso ordenamento jurídico pátrio, em respeito ao princípio básico da separação e 
independência dos Poderes. 

 

 

III – DO VOTO DO REVISOR 

Realizado pedido de vista dos autos em apreciação, este Conselheiro 

Revisor apresenta o seguinte voto: 

1 Da admissibilidade da consulta 

A consulta merece conhecimento por atender aos requisitos dos artigos 

31 e 32 e da Lei Orgânica e art. nº 199 do Regimento Interno deste Tribunal: 

a) dúvida sobre dispositivo de lei afeto à competência do Tribunal; 

b) parte legítima (Prefeito); 

c) indicação precisa do objeto; 

d) redação de forma articulada; 
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e) presença de parecer jurídico do órgão consulente; 

f) tese jurídica em abstrato. 

Em convergência com o parecer Ministerial, é possível a abstração da 

tese em relação à causa remota apontada pela Secretaria de Contas de Governo 

que sugeriu o não conhecimento, porém apreciou o mérito de forma exauriente. 

2 Do mérito 

2.1 Considerações iniciais 

Este Revisor diverge do Relator e adota os posicionamentos 

consonantes do parecer da autoridade Consulente, da Secretaria de Contas de 

Governo e do Ministério Público de Contas. 

Contudo, para melhor visualização, abordará os questionamentos e as 

respectivas manifestações nos tópicos a seguir. 

2.1.1 Primeiro questionamento 

O Consulente fez o seguinte questionamento: 

Q.1 -  Está de acordo com a Constituição Federal e atende aos 

requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o artigo 11, que 

trata da responsabilidade na gestão fiscal, a hipótese de o Município proceder, 

mediante autorização legal ao não ajuizamento de execução fiscal de débitos 

inferiores ao valor de alçada (valor estipulado pelo Regulamento do Código 

Tributário Municipal)?  

a)  Parecer jurídico do Consulente 

O parecerista da Autoridade Consulente abordou a matéria sob o 

ponto de vista mais amplo, fundamentado inicialmente, dentre outros institutos, no 

art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, cujo caput refere-se à concessão 

de benefícios de natureza tributária que impliquem renúncia de receita. 

Prosseguindo em sua manifestação, afirma que, com base nos 

princípios da economicidade e eficiência administrativa, o próprio art. 14 da LRF 

excluiu do campo da renúncia de receita o cancelamento de débitos de montante 

inferior aos custos de cobrança. 
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Em conclusão, sugeriu que a medida de editar lei que defina valor 

mínimo para execuções fiscais, sem abrir mão da cobrança administrativa dos 

créditos está em perfeita sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

b) Posição da Secretaria de Contas de Governo 

A Secretaria de Contas de Governo, ao apreciar o mérito, opinou: 

[...] 

O artigo 11 da Lei Complementar n° 101/00 de 04 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, prevê: 

 “Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o 
ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.” 

 Ainda, importante apontar que em consulta a internet, foram 
encontradas cartilhas/projetos que registram medidas adotadas em outros Estados referente a 
cobrança de débitos, sem o ajuizamento de ações de execução fiscal (...) 

[...] 

Assim, segundo a LRF, a responsabilidade na gestão fiscal tem como pilar a 
instituição, previsão e arrecadação de tributos de competência constitucional de cada ente 
federado (para os Municípios encontram-se definidos no artigo 156 da Constituição Federal de 
1988). 

Logo, os débitos inscritos em dívida ativa tributária (artigo 201 do Código 
Tributário Nacional e artigo 39, § 2° da Lei n° 4320/64) e sua posterior execução/cobrança 
podem ser considerados como medida de arrecadação, bem como os débitos relativos a divida 
ativa não tributária (artigo 39, § 2° da Lei n° 4320/64), também devem ser objeto de 
execução/cobrança pelo órgão responsável. 

Deste modo, o não ajuizamento, mediante autorização legal, de execução 
fiscal de débitos inferiores ao valor de alçada, implica, obrigatoriamente, sob pena de afronta a 
responsabilidade na gestão fiscal, na utilização de outros meios de cobrança/execução mais 
céleres/econômicos como o protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa (artigo 1°, 
parágrafo único da Lei n° 9492, de 10 de setembro de 1997), para a efetiva arrecadação de 
todos os débitos/receitas do Município.  

[...] (Grifos divergentes do original). 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

O Representante do Ministério Público de Contas também referendou 

as manifestações do Parecerista e da Secretaria de Contas de Governo: 

[...] 

Verifica-se que a atualização do valor de alçada através de lei não se 
enquadra como renúncia de receita, mas sim em opção administrativa de escolha de formas de 
cobrança, elegendo-se a via judicial para a ações economicamente mais relevantes, o que 
atende a economia processual, tanto para a Administração Pública Municipal, quanto para o 
Poder Judiciário, desde que obviamente observada a razoabilidade do limite de alçada. 
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Apesar da estipulação de valor de alçada para propositura de ação judicial 
não se enquadrar como renúncia, é certo que tal fixação pressupõe autorização legal, pois o 
emprego de todos os meios disponíveis é intrínseco ao dever de arrecadar de tributos previsto 
no art. 14, da LRF. Assim, somente a lei pode autorizar a Administração de se abster do meio 
judicial para cobrança em determinados casos.   

Na União a fixação de alçada para cobrança judicial e seus respectivos 
valores é também consignada em lei:    

Lei 10.522/02 

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de 
débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). 

  Vale registrar que a previsão do valor de alçada não pode consistir 
impedimento de se propor a ação judicial, mas numa faculdade, considerando determinado 
valor.  

[...] (Grifos divergentes do original). 

 

d) Conclusão do Revisor 

Quanto ao quesito, converge esta Relatoria com os posicionamentos 

anteriores, contidos nos autos, para responder ao Consulente, enfrentando o 

Primeiro questionamento: 

Resposta – O município pode, mediante autorização legal, deixar de 

ajuizar execução fiscal de débitos inferiores ao valor de alçada estipulado em lei, 

sem que isso represente ofensa à Constituição Federal e/ou ao artigo 11 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

2.1.2 Segundo questionamento 

Q.2 - Caracteriza renúncia de receita, nos termos do artigo 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, o não ajuizamento de ação de execução fiscal 

de débitos tributários inferiores ao valor de alçada? Esclareça-se que, 

conforme informado, não haveria a extinção dos créditos, mas sim a realização 

de outras vias de cobrança extrajudicial (protesto, etc.)? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

O parecer jurídico do Consulente reporta-se ao questionamento 

arguindo, inicialmente, que o próprio art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
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excepciona do alcance da renúncia de receita o cancelamento de débito de 

montante inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

Prosseguindo, afirma: 

[...] 

Deste modo, até mesmo se o Município de Goiânia desejasse cancelar os débitos dos 
contribuintes, cujos montantes fossem inferiores aos custos de cobrança, não haveria renúncia 
de receita, por expressa disposição legal. 

De modo diferente não poderia ser, pois se os custos para operacionalizar uma 
cobrança são maiores que os créditos que são objetos dessas cobranças, esses atos de 
cobrança representam, matematicamente, um prejuízo, e a abstenção destas cobranças uma 
economia, razão pela qual não há como se configurar uma renúncia de receita neste caso. 

Nesta mesma linha de raciocínio, visando evitar situações que trazem prejuízo 
financeiro para os entes federados, como o caso acima em que se pode ter custos de cobrança 
superiores aos créditos perseguidos pela cobrança, o art. 172, III, do Código Tributário 
Municipal estabeleceu o seguinte: 

“Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por 
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

III – à diminuta importância do crédito tributário;” (Grifo no original). 

Mais uma vez, como se vê, se o Município desejasse editar uma lei autorizando a 
autoridade administrativa municipal a conceder remissão total ou parcial de créditos tributários 
em razão da diminuta importância desses créditos, estar-se-ia diante de uma situação legal, 
prevista de forma expressa no Código Tributário Municipal. 

Não obstante os permissivos legais acima expostos, vê-se que a Superintendência de 
Cobrança da Dívida Ativa, que o que se visa com a alteração da legislação municipal é 
estabelecer um valor mínimo para o ajuizamento da ação de execução fiscal, sem abrir mão da 
cobrança administrativa desses créditos que não atinjam o valor mínimo estabelecido. 

Referida pretensão é amparada pelos princípios da economicidade e da eficiência, este 
consagrado pela Constituição Federal em seu art. 37. Segundo estes princípios, a 
Administração Pública deve atuar de forma eficiente, visando melhores resultados e evitando 
gastos inúteis e antieconômicos. (Grifos divergentes do original). 

b) Posição da Secretaria de Contas de Governo 

Sobre esse quesito, a Secretaria de Contas de Governo convergiu com 

o posicionamento da assessoria jurídica do Consulente, conforme transcrição: 

[...] 

Desta forma, o não ajuizamento, após autorização legal, de execuções fiscais sobre 
débitos inferiores ao valor de alçada, não caracteriza a renúncia de receita definida no artigo 14 
da LRF, tão somente na hipótese de serem adotados outros mecanismos de 
cobrança/execução, visto que a dívida/débito mesmo não requisitada/demandada por meio 
judicial permanece existente/inscrita e passível de ser exigida pelo Município, ou seja, ainda 
que não utilizada a via judicial, cabe, imperiosamente, ao Município por meio de seu órgão de 
assessoria jurídica(procuradoria), empregar todas as formas viáveis/previstas de 
execução/cobrança dos débitos/dívidas para com o Município.  (Grifos divergentes do original). 
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c) Posição do Ministério Público de Contas 

O Ministério Público de Contas, em convergência com os 

posicionamentos que lhe precederam, assentou: 

[...] 

É imprescindível tratar o conceito de renúncia de receita de acordo com o §1º, do art. 
14, da LRF, o qual prescreve que “a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.”     

As medidas que caracterizam renúncia de receita têm como consequência a redução do 
valor total da fonte de receita do tributo renunciado, tendo em vista que a Administração se 
abstém parcialmente do exercício de sua capacidade tributária ativa. 

Verifica-se que a atualização do valor de alçada através de lei não se enquadra como 
renúncia de receita, mas sim em opção administrativa de escolha de formas de cobrança, 
elegendo-se a via judicial para a ações economicamente mais relevantes, o que atende a 
economia processual, tanto para a Administração Pública Municipal, quanto para o Poder 
Judiciário, desde que obviamente observada a razoabilidade do limite de alçada. 

Apesar da estipulação de valor de alçada para propositura de ação judicial não se 
enquadrar como renúncia, é certo que tal fixação pressupõe autorização legal, pois o emprego 
de todos os meios disponíveis é intrínseco ao dever de arrecadar de tributos previsto no art. 
14, da LRF. Assim, somente a lei pode autorizar a Administração de se abster do meio judicial 
para cobrança em determinados casos.  (Grifos divergentes do original). 

d) Conclusão do Revisor 

Em convergência com as manifestações anteriores nos autos, assenta 

esta Relatoria a seguinte resposta: 

 Resposta – Não caracteriza renúncia de receita, nos termos do art. 14, 

da LRF, o não ajuizamento de ação de execução fiscal de débitos tributários, 

inferiores ao valor de alçada definido em lei, que não serão excluídos e imporão à 

Administração o dever de aplicar métodos de cobrança extrajudicial. 

2.1.3 Terceiro questionamento 

Q.3 -  É constitucional e não ofende as regras e diretrizes fixadas 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município, mediante lei, autorizar o 

Procurador a requerer o arquivamento das execuções fiscais cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior ao custo da execução fiscal? 
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a)  Parecer jurídico do Consulente 

O parecerista não abordou o quesito na essência, isto é, autorização 

legal para que o Procurador do Município requeira o arquivamento de execuções 

fiscais de valor consolidado igual ou inferior ao custo da execução fiscal. 

Todavia, discorreu sobre o cancelamento de débitos sob a ótica dos 

custos de operacionalização de cobrança, evidenciando ser medida que evita 

prejuízos ao erário. 

b) Posição da Secretaria de Contas de Governo 

A Secretaria de Contas de Governo opinou: 

[...] 

A autorização concedida, por meio de Lei, ao Procurador Municipal, com o intuito de 
que seja requisitado o arquivamento das ações de execuções fiscais em que o valor 
consolidado de débitos/dívidas seja igual ou inferior ao custo da execução fiscal, pode ser 
realizada, desde que, conforme mencionado nos outros itens da presente consulta, sejam 
impreterivelmente utilizados pelo citado Procurador/responsável, outras alternativas de 
cobrança/execução, com o fim de reaver aos cofres públicos os seus débitos/receitas que lhes 
são pertinentes/exigíveis, uma vez que o arquivamento da ação de execução não elide a 
dívida/débito existente. 

Ressalte-se que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos da portaria n° 
75, de 22 de março de 2012 (alterada pela Portaria n° 130 de 19 de abril de 2012) do 
Ministério da Fazenda, que dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e o 
ajuizamento de execuções fiscais pela citada Procuradoria, prevê a possibilidade de solicitação 
de arquivamento pelo Procurador sem baixa na distribuição (execução pode ser 
reativada/retomada) (...) (Grifos divergentes do original) 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

O Parecer Ministerial convergiu com o posicionamento assentado pela 

assessoria jurídica do Consulente e pela Secretaria de Contas de Governo: 

[...] 

Finalmente, destaca-se que é possível o pedido de arquivamento das ações judiciais 
baseadas em valores inferiores ao previsto em lei. A título ilustrativo, o art. 20, da Lei nº 
10.522/02, confere tal permissivo ao Procurador da Fazenda Nacional. [...] Grifos divergentes 
do original). 

d) Conclusão do Revisor 

Esta Relatoria também converge com as manifestações precedentes, 

anotando, a título de resposta ao Questionamento, o seguinte teor: 

 Resposta – Não ofende a Constituição Federal ou as regras da Lei de 

Responsabilidade Fiscal a autorização legal concedida à Procuradoria Geral do 
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município, visando requerer o arquivamento de execuções fiscais de montante 

inferior ao valor dos custos para obtenção dos créditos. 

Em face de todo exposto, propõe-se que este Colegiado Pleno adote 

a minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade dos arts. nº 31 e 32 da Lei Orgânica e art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE em relação aos 

questionamentos suscitados, na forma a seguir: 

 a) Resposta ao Primeiro Questionamento - o município pode, 

mediante autorização legal, deixar de ajuizar execução fiscal de débitos inferiores ao 

valor de alçada estipulado em lei, sem que isso represente ofensa à Constituição 

Federal e/ou ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 b) Resposta ao Segundo Questionamento - não caracteriza renúncia 

de receita, nos termos do art. 14, da LRF, o não ajuizamento de ação de execução 

fiscal de débitos tributários, inferiores ao valor de alçada definido em lei, que não 

serão excluídos e imporão à Administração o dever de aplicar métodos de cobrança 

extrajudicial; 

 c) Resposta ao Terceiro Questionamento - Não ofende a Constituição 

Federal ou as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal a autorização legal concedida à 

Procuradoria Geral do município, visando requerer o arquivamento de execuções fiscais de 

montante inferior ao valor dos custos para obtenção dos créditos. 

É o voto. 

 Gabinete da Presidência,     de outubro de 2017. 

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 
Conselheiro REVISOR 
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