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RESUMO 

 

Historicamente, a Administração Pública tem utilizado a via única da cobrança judicial na 

tentativa de recuperação de seus créditos, fato constatado a partir do crescente e elevado estoque 

de execuções fiscais, que correspondem a cerca de 39% dos processos judiciais em curso no 

país. Partindo-se da experiência vivenciada no ano de 2018 no município de Manaus, o presente 

trabalho aborda o esgotamento do modelo, a partir de dados empíricos e da análise crítica da 

governança do sistema de cobrança. Utilizando técnicas e princípios do Design de Sistema de 

Disputas (DSD), e aproveitando o novo marco legal brasileiro de estímulo à solução consensual 

de controvérsias, propõe-se o redesenho do fluxograma da cobrança, evitando-se a 

judicialização como regra e construindo-se uma fase pré-processual conciliatória, por meio do 

CEJUSC Dívida Ativa, materializando a construção de um ambiente interinstitucional 

integrado por órgãos do Poder Executivo e o Poder Judiciário, no intento de reduzir a 

litigiosidade e alcançar a máxima eficiência na recuperação de receitas.  

 

 

Palavras-chave: Execução Fiscal. Esgotamento do modelo judicial. Redesenho do sistema de 

cobrança. Implementação de fase pré-processual. Conciliação. CEJUSC Dívida Ativa.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Historically, the Public Administration has used the single route of judicialization in the attempt 

to recover its credits, a fact evidenced from the growing and high stock of tax court lawsuits, 

which correspond to about 39% of the total in progress in the country. Starting from the 

experience of 2018 in the city of Manaus, the present work addresses the exhaustion of the 

model, based on empirical data and the critical analysis of the governance of the collection 

system. Using techniques and principles of Dispute System Design (DSD), and taking 

advantage of the new Brazilian legal framework to stimulate the consensual solution of 

controversies, it is proposed the redesign of the collection flow chart, avoiding the 

judicialization as a rule and building a conciliatory pre-procedural phase, through CEJUSC 

Dívida Ativa, materializing the construction of an interinstitutional environment composed of 

organs of the Executive Branch and the Judiciary, in an attempt to reduce litigation and achieve 

maximum efficiency in the recovery of revenues. 

 

 

Keywords: Fiscal Execution. Exhaustion of the judicial model. Redesign of the billing system. 

Implementation of pre-procedural phase. Conciliation. CEJUSC Dívida Ativa. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação de mestrado, partindo do modelo vigente de cobrança de créditos 

titularizados pela Fazenda Pública por meio de execuções fiscais, buscará apresentar o seu 

esgotamento, os principais fatores determinantes para este fato e a experiência adotada no 

município de Manaus na implementação de uma política de redesenho do sistema de cobrança, 

a partir de mecanismos extrajudiciais. 

Mais especificamente, a dissertação abordará o diagnóstico do perfil da dívida ativa do 

município de Manaus, realizado durante a elaboração deste estudo no decorrer do ano 2018, a 

racionalização das fases de cobrança e a introdução de uma etapa pré-processual de acertamento 

das partes por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC Dívida 

Ativa. 

A análise, apesar de ter se utilizado de dados de processos já ajuizados, enfatizará a 

adoção de medidas prévias ao ajuizamento das execuções fiscais, focando, pois, o desenho de 

etapas de acordo com o valor da dívida e de seu quantitativo com o desiderato de evitar a 

judicialização. 

Em razão do variado perfil de devedores, da diversidade das espécies tributárias, das 

unidades da federação e dos ramos de justiça responsáveis por sua cobrança judicial, o estudo 

se restringirá aos dados da cobrança de créditos feita pelo município de Manaus na Justiça 

Estadual, onde busca a recuperação de receita de dívidas de IPTU – Imposto Predial e Territorial 

Urbano, Alvará, ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e Autos de Infração1. 

Isso porque, de acordo com relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 20122, 

em que feito o levantamento dos 100 maiores litigantes do país, o município de Manaus figurava 

na 3ª posição na lista consolidada das três Justiças (Estadual, Federal e do Trabalho), 

responsável por 1,32% de processos dentre o total ingressado entre 1º de janeiro e 31 de outubro 

de 2011, atrás apenas do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS e da BV Financeira, e 

à frente da Fazenda Nacional e de grandes instituições bancárias, tendo saltado da 11ª posição 

de levantamento anterior3. 

 
1 Autuações geralmente decorrentes da inobservância de obrigações tributárias acessórias ou do exercício do poder 

de polícia (por exemplo, infrações administrativas ambientais). 
2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 maiores litigantes - 2012. Brasília: CNJ, 2012, p. 15. 
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 maiores litigantes. Brasília: CNJ, 2011, p. 5-6. 
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Após esses estudos do CNJ acerca dos maiores litigantes, cujo material mais recente é 

de 2012, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) também divulgou uma pesquisa 

sobre litigiosidade, em 2015. 

Apesar de seu objeto bem mais restrito, eis que utilizada a base de processos de apenas 

11 unidades federativas, a pesquisa identificou que o poder público também figurou como o 

principal litigante em pelo menos 09 daquelas, destacando-se, por exemplo, o setor público 

municipal como autor de 62,3% dos processos ajuizados na Justiça Estadual de São Paulo no 

período analisado4. 

Tais dados decorrem do elevado acervo de execuções fiscais, de modo que, não obstante 

a importância de estudos específicos para permitir a resolução de conflitos envolvendo a 

Administração Pública em outras searas além da judicial, e por meio de outros métodos, que 

não exclusivamente a imposição da vontade do Estado-Juiz, há questões que os precedem que 

necessitam ser enfrentadas. 

Com efeito, o Poder Público, no caso específico de que aqui se trata, não é o grande 

cliente do Judiciário5, em razão tão somente de uma cultura demandista acentuada ou por falha 

na consecução de políticas públicas primárias, como o acesso a escolas, medicamentos ou 

pensões, mas sobretudo por falhas de governança e ineficiências internas de cobrança. 

Como destacam Daniela Monteiro Gabbay e Luciana Gross Cunha,  

“o Poder Público também contribui para a construção do ambiente de 

litigiosidade, seja por meio de práticas gerenciais da Administração 

Pública direta ou indireta, seja (...) ainda, através da cobrança de dívidas 

ativas da União, Estados e Municípios – causa geradora do grande 

volume de execuções fiscais que hoje tramitam nos Tribunais 

brasileiro”6. 

 
4 SADEK, Maria Tereza (coord.). O uso da Justiça e o litígio no Brasil. Relatório encomendado pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB). Disponível em:  http://www.amb.com.br/wp-

content/uploads/2018/05/Pesquisa-AMB-10.pdf. Acesso em: 28 fev. 2019. 
5 Afirma Rodolfo de Camargo Mancuso que “É consabido que o grande cliente do Poder Judiciário é o próprio 

Poder Público, em boa parte por conta de uma cultura que se foi formando ao longo do tempo, de não se 

resolverem várias pendências ao interno da própria Administração, com isso ensejando o seu agravamento, até 

que afinal acabam judicializadas, assim fornecendo o conhecido álibi de que ‘a matéria está sub judice’”. 

(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. O plano piloto de conciliação em segundo grau de jurisdição, do Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo e sua possível aplicação aos feitos da Fazenda Pública. Revista dos Tribunais, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. vol. 820, p. 43). 
6 GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 28. 

http://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Pesquisa-AMB-10.pdf
http://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Pesquisa-AMB-10.pdf
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De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)7, além do 

prazo considerável de tramitação dos processos de execução fiscal, é preciso avaliar a sua 

adequação e viabilidade econômica, em razão do elevado custo do seu processamento. 

Desse modo, antes de defender a possibilidade de meios consensuais, extrajudiciais e 

judiciais, para a resolução de conflitos envolvendo a cobrança de créditos públicos, entendeu-

se indispensável fazer um diagnóstico do estoque da dívida ativa e propor um redesenho da 

estrutura administrativa de cobrança, de acordo com o perfil da dívida e das falhas encontradas, 

para então se identificar alguma maneira de, persistindo a inadimplência, facultar às partes 

formas alternativas na tentativa de solução do litígio. 

A partir desse ponto será preciso abordar, ainda que de forma perfunctória, a questão da 

disponibilidade ou indisponibilidade do interesse público, e a resistência em se admitir a 

resolução consensual de conflitos envolvendo a Administração Pública. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu conhecido curso de Direito Administrativo, 

há muito leciona que, dada a supremacia do interesse público, que segundo ele é condição de 

existência para qualquer sociedade, seu objeto não seria passível de transação8, isto é, de 

composição das partes, mediante concessões recíprocas. 

É preciso distinguir, porém, o interesse público do interesse do Estado, e se ter em vista 

que aquilo que qualifica a disponibilidade ou não do interesse a ser tutelado não é a mera 

participação do ente governamental. 

Gustavo Justino de Oliveira, avaliando essa nova fase da administração cooperativa, 

esclarece que o processo de determinação do interesse público passa a ser desenvolvido a partir 

de “uma perspectiva consensual e dialógica, a qual contrasta com a dominante perspectiva 

imperativa e monológica, avessa à utilização de mecanismos comunicacionais internos e 

externos à organização administrativa”9. 

Há, desse modo, uma tendência da composição de conflitos por intermédio da transação 

e de outros mecanismos consensuais pela Administração Pública, defendida de modo crescente 

tanto em sede doutrinária quanto na literalidade de disposições normativas, tais como a Lei dos 

 
7 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Custo unitário do processo de execução fiscal da 

União. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php? 

option=com_content&view=article&id=12775. Acesso em: 15 jun. 2017. 
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

74-75. 
9 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Direito administrativo democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 211-221. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?%20option=com_content&view=article&id=12775
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?%20option=com_content&view=article&id=12775
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Juizados Especiais Federais (art. 10, parágrafo único10), Lei dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública (art. 8º11), Lei de Mediação, Lei da Ação Civil Pública, dentre outras. 

A presente dissertação parte, assim, da constatação de um problema, qual seja o 

esgotamento do modelo vigente de cobrança de créditos da Fazenda Pública, para, identificadas 

algumas das suas causas, elencar medidas corretivas e de racionalização, além de um meio 

alternativo à solução estritamente judicial, por meio do CEJUSC – Dívida Ativa, sempre com 

o pano de fundo da situação específica enfrentada pelo município de Manaus. 

Importa esclarecer, portanto, que o objetivo da dissertação não será uma análise 

profunda de conceitos ou de institutos tributários ou de direito material, na medida em que o 

enfoque dado é empírico, prático e processual, exatamente de acordo com as premissas do 

mestrado profissional. 

Conforme aponta Mário Engler Pinto Junior: 

“A pesquisa profissional pode ser orientada pela resolução de um 

problema hermenêutico ou prático. No primeiro caso, a conclusão 

conterá uma proposta de posicionamento jurídico com recomendação 

de ação prática. No segundo caso, haverá uma proposta de ação prática 

juridicamente embasada. Em ambos, o componente prescritivo é 

necessário. A descrição dos fatos, a explanação da legislação vigente, a 

invocação de entendimentos doutrinários e precedentes jurisprudenciais 

possuem função instrumental. São úteis apenas na medida em que 

sirvam para subsidiar respostas às perguntas relevantes sob o ponto de 

vista prático (v.g. como agir, qual a estratégia ideal, o que funciona, 

quais as lições apreendidas)”12. 

 

Desse modo, partindo-se, reitere-se, da situação específica do município de Manaus, o 

estudo se norteará pelos seguintes questionamentos: 

1) O modelo vigente de cobrança de créditos públicos, exclusivamente judicial, tem 

sido eficiente, a partir dos dados estatísticos disponíveis? 

2) Como é a governança e quais as suas possíveis falhas no processo de cobrança? 

Quais as medidas aptas a corrigi-las? 

 
10 Art. 10. omissis. Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas 

públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir, 

nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais. 
11 Art. 8o Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos 

processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente 

da Federação. 
12 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. Texto em elaboração (working 

paper). 4ª versão. Disponível em:  

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/mprof/mario_engler_pinto_junior_28pesquisa_juridi

ca_no_mestrado_profissional_4a._versao_03.08.20172928limpa29.pdf. Acesso em: 25 ago. 2017. 
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3) É possível que, antes da remessa das cobranças de créditos inadimplidos ao Poder 

Judiciário, sejam adotados pela Administração Pública meios potencialmente mais 

eficazes e mecanismos consensuais de solução de conflitos, como por intermédio 

do CEJUSC – Dívida Ativa? 

 

A primeira hipótese é que a ineficiência do atual modelo de cobrança de créditos 

públicos, que se dá basicamente por meio da exclusiva judicialização, enfrenta total 

esgotamento. 

É preciso, porém, para validar essa hipótese, fazer uma abordagem conceitual do alcance 

e abrangência do princípio da eficiência para o processo e para a Administração Pública, e, 

posteriormente, valer-se de dados estatísticos de fontes confiáveis, de modo que o trabalho 

assume uma feição diagnóstica a partir de dados empíricos. 

A segunda hipótese é de que há falhas de governança em todo o processo de cobrança, 

muitas das quais são passíveis de correção por meio de regulamentação. 

Como todos os atos dos agentes públicos são regidos pelo princípio da legalidade, na 

sua acepção de que somente lhes é dado agir consoante as previsões normativas, o avanço na 

regulamentação tende a gerar segurança jurídica no desenho de novas condutas da 

Administração Pública. 

E por fim, a terceira hipótese é que é juridicamente possível um redesenho do fluxo da 

cobrança e a adoção da conciliação prévia ao processamento de execuções fiscais, providências 

potencialmente mais eficazes à satisfação do crédito. 

A fim de responder aos questionamentos suscitados, e validar as hipóteses ventiladas, a 

dissertação tem os seguintes capítulos: 

O capítulo I trata mais profundamente das hipóteses e metodologia da pesquisa. Neste 

capítulo, aborda-se o método utilizado pelo autor para responder as questões levantadas durante 

a análise. 

O capítulo II aborda a sistemática do atual modelo de cobrança judicial, por meio da 

execução fiscal. Neste capítulo, faz-se uma breve digressão acerca das fases percorridas pelo 

crédito tributário ou não tributário até a sua judicialização, isto é, do lançamento tributário até 

o ajuizamento da execução fiscal. Posteriormente, demonstra-se o cenário atual do modelo da 
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cobrança, a partir de dados estatísticos do CNJ, com destaque aos números do Tribunal de 

Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) e do município de Manaus. 

O capítulo III trata da governança da cobrança dos créditos públicos e dos diversos 

partícipes do processo de cobrança, suas funções e as principais falhas de governança que 

podem ser identificadas como fatores para o insucesso da fase administrativa de cobrança. 

O capítulo IV apresenta os meios consensuais como resposta à litigiosidade repetitiva. 

Neste capítulo é feita uma breve digressão sobre os meios extrajudiciais à solução de 

controvérsias aplicáveis à cobrança de créditos públicos, abordando-se as principais críticas à 

sua adoção e, por fim, as técnicas e princípios norteadores do desenho de sistemas de disputas. 

Por fim, o capítulo V trata do CEJUSC Dívida Ativa como alternativa pré-processual 

ao atual modelo de exclusiva judicialização da cobrança de créditos públicos e aborda a 

possibilidade de um redesenho customizado do sistema de cobrança, buscando sua maior 

eficiência, enfatizando-se a experiência do município de Manaus no diagnóstico feito no ano 

2018 e na escolha do CEJUSC – Dívida Ativa como alternativa à exclusiva judicialização. 

Sobre o lugar de fala do autor desta dissertação, registra-se, por necessário, que o autor 

da presente dissertação é procurador do município de Manaus desde o ano de 2007, tendo 

assumido a chefia da instituição, na condição de Procurador-Geral, a partir de janeiro de 2018, 

sobrepujando a sua responsabilidade em contribuir para novas práticas na gestão da dívida ativa, 

uma das mais relevantes atribuições do órgão. 

Por fim, nas considerações finais, além da síntese das respostas aos questionamentos 

feitos, buscar-se-á relacionar o resultado dos estudos às hipóteses formuladas. 
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CAPÍTULO 1 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 Estudo de caso e etapas da pesquisa 

No campo do direito, ainda é relativamente árido o material teórico-metodológico para 

gizar o desenvolvimento da pesquisa mediante estudos de caso, apesar da prodigalidade da 

ciência jurídica em produzi-los. 

Na presente dissertação, seguindo as diretrizes do mestrado profissional, optou-se pelo 

estudo dirigido à resolução de um problema, qual seja, o esgotamento do modelo judicial de 

cobrança dos créditos da Fazenda Pública. 

No decorrer da formulação das hipóteses e, sobretudo, da resposta aos questionamentos 

formulados, verificou-se, porém, a possibilidade de a resolução do problema revestir-se, 

também, em um estudo de caso. 

Enquanto gestor na Procuradoria Geral do Município foi possível não apenas um acesso 

mais facilitado aos dados empíricos da cobrança da dívida ativa, mas também implementar 

novas rotinas, promovendo-se, pelo menos em parte, a solução normativa e operacional para o 

problema posto a partir do plano interno, ou seja, da experiência profissional de seu 

enfrentamento. 

Para evitar a personalização das providências adotadas, adotou-se a discussão do 

problema e de suas soluções com vários agentes participantes da governança do sistema de 

cobrança, tanto que as medidas implementadas ou propostas, como adiante se verá, impõem  

ampla discussão em suas respectivas esferas de poder, como por exemplo a aprovação de um 

projeto de lei ou a elaboração e ajuste de termo de cooperação. 

Passou a ser necessário, assim, não apenas validar as hipóteses (a ineficiência do atual 

modelo de cobrança de créditos públicos, basicamente por meio da exclusiva judicialização, 

revela o seu total esgotamento; há falhas de governança em todo o processo de cobrança, muitas 

das quais passíveis de correção por meio de regulamentação; é juridicamente possível um 

redesenho do fluxo da cobrança e a adoção da conciliação prévia ao processamento de 

execuções fiscais), mas também implementar as soluções do problema. 

 

1.1.1 Primeira etapa da pesquisa: diagnóstico do problema 
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A etapa de diagnóstico objetivou primeiramente confirmar se efetivamente existia um 

problema a ser resolvido, e se, em caso positivo, havia interesse profissional no seu 

enfrentamento, tanto internamente (no âmbito do Poder Executivo, por meio dos órgãos e 

agentes responsáveis pela arrecadação) quanto externamente (pelo Poder Judiciário, 

responsável pelo processamento das execuções fiscais). 

Partiu-se, assim, de levantamentos quantitativos principalmente de estudos e dados 

oriundos do CNJ, PGFN, IPEA, TJAM e PGM Manaus para se demonstrar a dimensão do caso 

analisado e a sua repercussão financeira, de modo a justificar a relevância do enfrentamento. 

A constatação de que o município de Manaus figurou como 3º maior litigante do país 

em levantamento do CNJ despertou o interesse em saber se o elevado número de execuções 

fiscais era um problema local ou nacional. 

Desse modo, nessa primeira fase do trabalho houve um intenso cotejo de números de 

processos de execução fiscal em curso no país, sua taxa de congestionamento, valores 

arrecadados e estoque de dívida ativa, abordagem que é feita no capítulo II. 

 

1.1.2 Segunda etapa da pesquisa: o estudo de caso 

Na segunda etapa da pesquisa, iniciou-se um estudo de caso, que tinha a peculiaridade 

de não ser um estudo de caso sobre um recorte fático pretérito para análise por um pesquisador, 

mas um caso em construção, ganhando ainda mais importância a solução que se buscava 

desenhar para resolver o problema. 

Sobreleva notar o contexto que se construiu para se promover a solução do caso, 

avaliando-se principalmente: a) a governança do sistema de cobrança, suas falhas e os 

mecanismos para corrigi-las; e b) a customização de um novo fluxo de cobrança com ênfase 

em uma fase pré-processual de conciliação. 

Para tanto, foi necessário identificar os atores envolvidos (partícipes e funções), analisar 

a legislação que os envolve no processo de cobrança e a política de incentivos e desincentivos 

que os relaciona na recuperação do crédito. 

Ainda nesta fase, fez-se o diagnóstico da dívida ativa do município de Manaus, como 

medida prévia à adoção de qualquer método alternativo ao modelo vigente de cobrança. 
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Estabeleceu-se um filtro que permitisse extrair indicadores da dívida, partindo-se dos 

débitos que tivessem a identificação completa do cadastro do contribuinte, com nome, 

documento de identificação (CPF ou CNPJ) e endereço completo. 

Com a definição do público-alvo da cobrança, passível de precisa identificação, fez-se 

uma classificação dos devedores de acordo com o valor da dívida, a fim de se aplicar, a partir 

das respectivas faixas (0 a 10 mil reais, 10 a 20 mil reais, e assim sucessivamente) o princípio 

de Pareto, almejando-se obter a quantia devida por 80% dos devedores, em ordem crescente de 

valores. 

Posteriormente, analisou-se a eficiência do protesto extrajudicial como mecanismo 

alternativo de cobrança já adotado pelo município, aferindo-se, por cada espécie tributária, o 

prazo para quitação do débito nesta modalidade, desde o momento de inscrição em dívida ativa. 

Fez-se ainda uma abordagem dos mecanismos de solução consensual de controvérsias 

inseridos no contexto de cobrança de créditos da Fazenda Pública. 

 

1.1.3 Terceira etapa da pesquisa: mapeamento de soluções 

Na terceira etapa da pesquisa foi constituído um grupo técnico de profissionais da PGM 

Manaus, atuantes especificamente na área de cobrança da dívida ativa, para ajudar a construir 

e mapear soluções customizadas. 

O resultado das discussões técnicas, cuja parte dos relatórios se encontra na forma de 

anexos, ao final do trabalho, ensejou a formatação de anteprojeto de lei e de diversos outros 

atos normativos, concluindo-se em um novo desenho a ser implementado no sistema de 

cobrança e na avaliação dos seus benefícios, resultados e eventuais críticas. 
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CAPÍTULO 2 – SISTEMÁTICA DO ATUAL MODELO DE COBRANÇA 

JUDICIAL, POR MEIO DA EXECUÇÃO FISCAL 

 

2.1 O atual modelo de cobrança de créditos públicos 

Os créditos públicos13  objeto do presente estudo correspondem a todas as receitas 

passíveis de serem obtidas pelo Poder Público diretamente dos cidadãos, principalmente de 

natureza tributária, mas abrangendo também multas por infração e penalidades atribuídas por 

órgãos de controle. 

Como preponderantemente os créditos decorrem da atividade tributária, é natural que se 

passe a tecer maiores reflexões acerca dessa relação que envolve o Estado e os contribuintes. 

O crédito tributário é a principal fonte de fornecimento ao Estado de receitas para o 

cumprimento de necessidades e serviços públicos básicos, como a infraestrutura urbana, a 

saúde, a educação, o saneamento básico, para citar alguns. 

Ensina Geraldo Ataliba14 que, ocorrido um fato qualificado pela norma como gerador 

do efeito jurídico de atribuir a titularidade de uma soma de dinheiro ao Poder Público, nasce o 

direito deste (credor/sujeito ativo) de exigi-lo do devedor/contribuinte, que tem obrigação de 

saldá-la. 

Daí surgem os conceitos e definições de obrigação tributária 15 , tributo16  e crédito 

tributário, sendo este último o “direito subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma 

obrigação tributária e que lhe permite exigir o objeto prestacional, representado por uma 

importância em dinheiro”17. 

 
13 A expressão “créditos públicos”, para fins desta dissertação, corresponde aos créditos da Fazenda Pública, ou 

os créditos por ela titularizados. Faz-se o registro para esclarecer que não se adotou aqui o conceito financeiro 

da expressão, que de acordo com Luiz Emydgio F. da Rosa Jr. corresponde à “faculdade que tem o Estado de, 

com base na confiança que inspira e nas vantagens que oferece, obter, mediante empréstimo, recurso de quem 

deles dispõe, assumindo, em contrapartida, a obrigação de restitui-los nos prazo e condições fixados”. (ROSA 

JR., Luiz Emydgio F. da. Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário, 17ª ed., São Paulo: Renovar, 2003, 

p. 122) 
14 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 32. 
15 Para James Marins, a existência da obrigação tributária é “resultado da ocorrência de evento no mundo dos 

fenômenos (fato jurídico tributário) cujo conceito se encaixe na descrição hipotética, geral e abstrata, presente 

na norma jurídica tributária (hipótese de incidência tributária) e que é o antecedente lógico da consequência 

tributária correspondente à obrigação de pagar tributo. (MARINS, James. Direito Processual Tributário 

Brasileiro (administrativo e judicial). 5ª ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 88) 
16 Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 421. 
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A mera existência de um direito de exigir o pagamento, por parte do Poder Público, e 

da obrigação de pagar, por parte dos contribuintes, não enseja, por óbvio, o ingresso da parcela 

pecuniária nos cofres públicos, sendo imprescindível, a partir daí, a concertação de atos 

administrativos para permitir a efetiva arrecadação, desde a realização da fiscalização, do ato 

de lançamento tributário (formalização 18 ), até a criação de procedimentos de cobrança 

administrativa19. 

A ineficiência da cobrança administrativa, antes mesmo de qualquer irresignação do 

contribuinte, é o primeiro fator com potencial para gerar um elevado número de executivos 

fiscais ajuizados, uma vez que mesmo não localizado o devedor, e sem outros mecanismos de 

repetição da cobrança, muitas das vezes se parte diretamente para a cobrança judicial. 

O contribuinte poderá também, caso localizado e não tenha liquidada a cobrança, 

manifestar sua irresignação administrativa, impugnando, por exemplo, o lançamento. 

A irresignação do contribuinte gera, no âmbito do processo administrativo fiscal, a 

instauração de uma fase instrutória e de julgamento, com ampla previsão de recursos, 

sobrevindo, ao final, o reconhecimento da nulidade do lançamento, ou a sua manutenção, total 

ou parcial, momento em que se opera a constituição definitiva do crédito tributário, sendo o 

contribuinte novamente instado a, no prazo legal, mais uma vez, adimplir a obrigação tributária. 

Vencida a obrigação, sem que tenha havido o pagamento, o Poder Público inscreve o 

débito em dívida ativa e se vê compelido a utilizar meios forçados de cobrança, utilizando-se, 

historicamente, de um único modal para perseguir o devedor: o ajuizamento de execução 

fiscal20. 

 
18 Aqui se invoca o conceito de Paulo de Barros Carvalho, para quem o lançamento é “ato jurídico administrativo, 

da categoria dos simples, modificativos ou assecuratórios e vinculados, mediante o qual se declara o 

acontecimento do fato jurídico tributário, se identifica o sujeito passivo da obrigação correspondente, se 

determina a base de cálculo e a alíquota aplicável, formalizando o crédito e estipulando os termos de sua 

exigibilidade”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 260) 
19 James Marins abrange toda essa atuação em um subsistema jurídico que conceitua como “Direito Tributário 

formal”, definindo-o como o “conjunto de normas mobilizantes, procedimentais, que disciplinam a fiscalização, 

formalização (lançamento) e cobrança administrativa do crédito tributário. (MARINS, James, op. cit., p. 89) 
20  James Marins conceitua essa fase administrativa e judicial da lide tributária como “Direito Processual 

Tributário”, conceituando-o como o “subsistema jurídico que corresponde ao conjunto de normas disciplinadoras 

da relação jurídica tributária em seu momento crítico através da aplicação à lide tributária, com seu modo 

diferenciado, das garantias inerentes ao devido processo legal, especialmente a ampla defesa com os meios e 

recursos a ela inerentes e também dos mecanismos administrativos e judiciais necessários à atuação julgadora 

do Estado”. Ibid., p. 91. 
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A porta única do ajuizamento imediato da execução fiscal, independentemente do 

diagnóstico do perfil do devedor ou da dívida, que pelo seu rito corresponde a um meio de 

expropriação de bens, é o segundo fator com potencial para gerar o esgotamento do modelo. 

Aqui cabe uma breve reflexão histórica. 

A partir da vigência da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, iniciou-se no Brasil um 

novo modelo de cobrança de créditos públicos, com o desiderato, àquela época, de dar à 

cobrança judicial das dívidas para com o Estado um tratamento mais célere se comparado com 

a dos demais títulos de crédito pelo então recém editado Código de Processo Civil de 197321. 

Conforme observa Humberto Theodoro Júnior, a lei foi “editada com o claro e expresso 

propósito de agilizar a execução fiscal, criando um procedimento especial diverso do da 

execução forçada comum de quantia certa”22. 

Já se observava, ali, a preocupação de se diferenciar de alguma maneira o rito judicial 

da cobrança pela natureza do crédito, ditada por um discrímen relevante, cuja recuperação 

mostra-se indispensável para a satisfação das necessidades e serviços gerais, de interesse de 

toda a coletividade. 

Na prática, porém, o Poder Judiciário transforma-se em um receptador de toda a atuação 

fazendária que restou frustrada, criando-se um acervo que, mesmo com o advento de uma lei 

que objetivava maior rapidez e eficácia, passou a crescer demasiadamente. 

Isto porque o executivo fiscal, materializado após a frustração de todas as tentativas de 

recuperação de crédito por meio da cobrança administrativa, acabará por repetir diversas etapas 

já percorridas pelo Poder Público. Será renovada a busca pela localização do devedor ou 

patrimônio capaz de satisfazer o valor da cobrança, reiterando-se, portanto, providências já 

adotadas, sem sucesso, pela administração fazendária. 

Assim, a atuação do órgão judicial, que poderia estar restrita a discussões de maior 

complexidade e àquelas reservadas legalmente ao seu exame (como o caso de declaração de 

inconstitucionalidade normativa), acaba se generalizando e constituindo-se uma etapa 

 
21 Esta conclusão se infere do primeiro parágrafo da exposição de motivos da lei: “O novo Código de Processo 

Civil tratou as dívidas consideradas líquidas e certas ao nível das próprias sentenças, na modalidade de execução 

que denominou de ‘título executivo extrajudicial’ (arts. 583 e 585). Mas, ao fazê-lo não só deu ao crédito público 

o mesmo tratamento da nota promissória e da letra de câmbio, títulos comerciais, como permitiu que outras 

espécies de obrigações, v.g., as obrigações para com entidades financeiras, tivessem um rito de execução – com 

fase extrajudicial – muito mais eficaz, rápido e com privilégios que jamais foram conferidos ao crédito público”. 
22 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 27 
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obrigatória da fase de cobrança, o que contribui para o seu colapso de funcionamento e para 

uma prestação jurisdicional de menor qualidade.  

 

2.2 Dados que revelam o esgotamento do modelo 

A introdução do presente trabalho, ao elencar as perguntas e hipóteses deste, traz por 

primeiro a afirmação de que o esgotamento do atual modelo de cobrança está intrinsecamente 

ligado à sua ineficiência, sendo necessária, portanto, a delimitação do conceito de eficiência 

aqui adotado. 

A positivação do aludido princípio na Carta de 1988 se deu a partir da EC n. 19/98, 

inserindo-o no rol daqueles previstos no art. 37, caput. 

A eficiência, como princípio afeto à Administração Pública e, em sentido estendido, à 

toda função administrativa, acarreta um dever de atuação de modo rápido e preciso, para 

produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população23. 

Para Hely Lopes Meireles, tal princípio  

“exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 

apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 

de seus membros”24. 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da eficiência apresenta dois 

aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 

espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para obter os melhores resultados; e 

pode também ser considerado em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a 

Administração Pública, também com o objetivo de alcançar os melhores resultados no 

desempenho da atividade administrativa25. 

Se para a Administração a positivação constitucional do princípio se deu somente a 

partir da reforma de 1998, o mesmo não se afirma em relação à eficiência como corolário 

processual. 

 
23 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 19ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 161. 
24 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 96. 
25 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, p. 114.  



26 
 

Como destaca João Gilberto Gonçalves Filho, sua raiz normativa está no direito 

fundamental de amplo acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV) e no direito fundamental ao devido 

processo legal (CF, art. 5º, LIV)26. Para o autor, a eficiência no direito de acesso à Justiça 

compreende a sua apreciação por uma prestação positiva e com qualidade; e, no devido 

processo legal, por intermédio da observância de suas quatro projeções, quais sejam a 

celeridade (pronta resolução), a efetividade (repercussão no plano fático), a segurança jurídica 

(estabilidade às relações jurídicas) e a economia processual (menos custosa possível). 

Fredie Didier Jr. ensina que eficiente é a atuação que promove os fins do processo de 

modo satisfatório em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos27.  

A abordagem terminológica do princípio, neste estudo, segue o seu aspecto processual, 

porquanto a ênfase aqui retratada é exatamente a crítica ao imbricado encadeamento de atos até 

que houvesse a satisfação do crédito perseguido, notadamente aos seus aspectos de tempo, custo 

e resolutividade. 

A ineficiência da Administração Pública na cobrança de créditos públicos, tributários e 

não tributários, pode ser afirmada a partir de estudos feitos pelo IPEA e mais recente e 

constantemente pelos dados estatísticos anuais coletados pelo CNJ. 

De acordo com o IPEA28, o processamento das ações de execução fiscal no âmbito do 

Poder Judiciário é lento e dispendioso, calculando-se, de acordo com dados de 2012, em 2.989 

dias, isto é, 8 anos, 2 meses e 9 dias, o tempo médio de duração de um processo de execução 

na Justiça Federal e em R$ 4.368,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais) o custo 

apenas da máquina judiciária29 (excluindo-se, pois, a remuneração de advogados públicos). 

Caso atualizado pelo índice geral da inflação para as dívidas do Poder Público (IPCA-

E), e considerando a variação de cerca de 50,36% no período de janeiro/2012 a 

dezembro/201830, tal custo importaria atualmente no montante de R$ 6.567,94 (seis mil e 

quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos). 

 
26 GONÇALVES FILHO, João Gilberto. O princípio constitucional da eficiência no processo civil. 2010. Tese 

(Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-17112011-

085839/publico/Microsoft_Word_tese_doutorado_joao_gilberto_filho.pdf. Acesso em: 02 maio 2019. 
27 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo do conhecimento. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 102. 
28 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, op. cit. 
29 Custo ponderado da remuneração dos servidores em face do tempo operacional das atividades efetivamente 

realizadas, considerados o tempo em que o processo fica parado e também a mão-de-obra indireta. 
30 De acordo com cálculo realizado na página eletrônica do Banco Central do Brasil, no link calculadora do 

cidadão.  
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A publicação de dados do Poder Judiciário, sob coordenação do CNJ, tem sido um dos 

principais instrumentos de divulgação estatística judiciária anual, referência para a elaboração 

de diagnósticos e de novas práticas tanto para o Poder Judiciário como para os órgãos que dele 

dependem ou que com ele cooperam. 

O Relatório “Justiça em Números” tem revelado anualmente o crescente número do 

estoque de execuções de créditos públicos, alcançando, as execuções fiscais, de acordo com os 

dados da 14ª edição do relatório, em 201731, 39% dos casos pendentes, e congestionamento de 

91,7%, a maior taxa entre todos os tipos de processo. 

De acordo com o próprio estudo, as execuções fiscais constituem o principal fator de 

morosidade do Poder Judiciário, de modo que, considerando os números acima, de cada 100 

processos de execução fiscal que tramitaram em 2017, apenas 8 foram baixados. 

Outrossim, verifica-se a ausência de qualquer alteração nos prazos de duração de 

processos de execução fiscal, visto que, de acordo com este último relatório, o tempo médio de 

tramitação na Justiça Estadual é de 8 anos e 5 meses, enquanto na Justiça Federal é de 6 anos e 

11 meses, permanecendo-se, portanto, próximos daqueles já levantados pelo IPEA desde 2012. 

Figura 1 – Série histórica de execuções fiscais iniciadas e pendentes

 

Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 2018 

 

 

 

 
31 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em números 2018: ano-base 2017. Brasília: CNJ, 2018, 

p. 125. 
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Figura 2 – Série histórica do impacto da execução fiscal na taxa de congestionamento 

 

Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 2018 

 

Observa-se, de acordo com os dados destacados na Figura 1, que pelo menos desde o 

ano de 2009 é crescente o número de execuções fiscais pendentes, decorrente da desproporção, 

para maior, das execuções iniciadas se comparado com o número daquelas baixadas. 

Outrossim, a taxa de congestionamento de execuções fiscais, de acordo com a Figura 2, 

manteve-se praticamente inalterada, com uma tendência de leve alta, evidenciando a ausência 

de adoção de qualquer medida no período tendente a gerar uma acentuação na baixa dos 

processos pendentes. 

Em relação à recuperação em si do crédito, os dados também são alarmantes, de acordo 

com o comparativo entre o estoque total da dívida ativa e a sua efetiva arrecadação: 
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Figura 3 – Estoque da dívida ativa da União em 2016. 

 

Fonte: PGFN em Números 2017 

 

 

 

Figura 4 – Arrecadação da dívida ativa da União em 2016. 

 

Fonte: PGFN em Números 2017 
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Como se constata a partir dos dados das Figuras 3 e 4, além do valor da dívida ativa 

federal ser crescente, o valor recuperado comparativamente ao estoque da dívida, é muito baixo. 

Com efeito, no ano de 2016 foram recuperados R$ 14,54 bilhões de um estoque de R$ 

1,84 trilhão, correspondentes, pois, a cerca de apenas 0,79% do passível de ser arrecadado. 

Tais dados revelam que o atual modelo de cobrança administrativa e judicial de créditos 

públicos mostra-se colapsado, restando evidenciada a sua ineficiência.  

Em regra, tem sido simplesmente transferido ao Poder Judiciário a persecução ao 

crédito, após a sua infrutífera cobrança administrativa, o que também revela a ineficácia desta. 

É marcadamente moroso, sendo baixíssimo o índice de resolutividade, considerando a 

elevada taxa de congestionamento de processos judiciais. 

E, por fim, revela-se ineficaz, pois a arrecadação apresenta números assustadoramente 

baixos, gravitando em torno de menos de 1% (um por cento) do estoque cobrável. 

 

2.2.1 Dados de execuções fiscais e da Dívida Ativa do Município de Manaus 

A realidade do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), e especificamente 

do Município de Manaus, objeto mais definido do estudo, não difere daquela nacional, já 

apontada anteriormente. 

No caso do TJAM, verifica-se que existiam, em 2017, 478.192 execuções fiscais 

pendentes, com taxa de congestionamento de impressionantes 97% (a maior taxa no âmbito dos 

Tribunais de Justiça Estaduais), figurando o Município de Manaus como autor de 457.623 

processos, ou 95,7% do total: 

 

Tabela 1 – Dados de Execuções Fiscais no TJAM. 

Ano Execuções Fiscais Pendentes no 

TJAM 

Execuções Fiscais do Município 

de Manaus 

2015 505.959 486.552 

2016 491.147 471.095 

2017 478.192 457.623 

2018 - 230.399 

Fonte: TJAM e CNJ. 
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O elevado acervo de execuções fiscais ajuizadas pelo município decorre de várias 

causas, internas e externas. 

Dentre as causas internas, além das falhas de governança, compreendidas no aspecto 

inter-relacional de todos os atores do sistema de cobrança, como a multiplicidade orgânica, a 

falta de coordenação entre as instituições, o corporativismo, o conflito de agenda e a opacidade 

– o que será objeto de detida análise no capítulo a seguir –, destacam-se questões pontuais. 

Em relação a essas questões, observa-se a via única de ajuizamento dos créditos 

inadimplidos, a sua periodicidade anual e uma constatação verificada e solucionada em 2012, 

qual seja a ausência de reunião em um único processo de certidões de dívida ativa de pendências 

diversas de um único devedor. 

Dentre as causas externas, constata-se a ausência de normas permitindo a seleção de 

débitos a serem ajuizados, como por exemplo pelo estabelecimento de limite mínimo, e a 

impossibilidade de omissão deliberada em tal dever sob pena de sujeitar-se à responsabilização 

ou questionamentos de órgãos de controle. 

Em valores a receber, é considerável a oportunidade de receita do município, haja vista 

a existência de mais de R$ 3 bilhões em estoque da dívida ativa no ano de 2017: 

 

Tabela 2 - Estoque, valores inscritos e valores recuperados da Dívida Ativa no município de Manaus (em R$) 

Variáveis 2014 2015 2016 2017 

Estoque 2.252.861.958,93 2.399.370.043,67 2.988.316.316,52 3.279.259.566,97 

Valor 

Inscrito 

187.326.676,70 241.280.013,09 652.907.982,81 408.459.648,47 

Valor 

arrecadado 

76.648.464,02 94.771.928,35 63.961.709,96 117.516.398,02 

Fonte: PGM Manaus. 

 

Apesar da performance de arrecadação do município superar em quase quatro vezes a 

federal, considerando dados de 2017 (3,58% frente a 0,79%), observa-se que o potencial de 

recuperação desses ativos ainda é muito alto. 

Tornou-se premente, assim, em razão dos números acima destacados, a necessidade de 

analisar hipóteses para superar as baixíssimas eficiência e eficácia da cobrança da dívida ativa, 

o que, apesar de ser um fenômeno nacional, gera efeitos nefastos de maneira mais acentuada às 
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economias dos municípios, já bastante fragilizados por participarem em menor proporção da 

repartição das receitas tributárias. 

É preciso, pois, como salientado por Aldo de Paula Júnior 32 , examinar fatores 

relacionados à governança da cobrança e às razões para o elevado acervo de execuções fiscais, 

enfrentando problemas como “(i)  a existência de processos de execução que poderiam ser 

reunidos e não são; (ii) a existência de deficiências na formação desses títulos; (iii) a existência 

de processos com valores muito baixos e; (iv) a ausência de integração entre o órgão que 

promove a constituição do crédito (Secretarias de Fazenda) e o que promove a sua cobrança 

(Procuradorias)”33. 

Para se desenvolver mecanismos alternativos de cobrança, visando à maior eficácia na 

recuperação de receitas, foi necessário o estudo de cada fase da cobrança a partir do seu ingresso 

na responsabilidade e governança da Procuradoria Geral do Município, dada a potencialidade 

das pesquisas empíricas na revelação da realidade institucional, identificando-se, a partir daí, 

oportunidades de racionalização e otimização capazes de impactar de forma positiva na 

arrecadação e evitar o ajuizamento de executivos fiscais, via quase exclusiva de cobrança do 

credito tributário prevista em nosso ordenamento jurídico.  

 
32  JÚNIOR, Aldo de Paula. Retirar Execução Fiscal do Judiciário não garante eficiência. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2014-abr-25/aldo-paula-retirar-execucao-fiscal-judiciario-nao-garante-eficiencia. 

Acesso em: 12 nov. 2018. 
33 LOPES, Ana Teresa Lima Rosa; CAMPEDELLI, Laura Romano. Dados do Contencioso Tributário no Brasil e 

o Novo Código de Processo Civil: a importância da pesquisa empírica para o aprimoramento da atividade 

jurisdicional. In: BOSSA, Gisele Barra et al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o 

CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: 

Almedina, 2017, p. 97/98. 
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CAPÍTULO 3 – A GOVERNANÇA NA COBRANÇA DE CRÉDITOS DA 

FAZENDA PÚBLICA 

 

3.1 O sistema de governança na cobrança de créditos públicos 

Como visto no capítulo anterior, é cada vez maior o estoque da dívida ativa pública, 

sendo baixos os índices gerais de sua recuperação. 

Em resposta ao apontado problema, os diversos entes federados têm simplesmente 

editado recorrentemente programas de refinanciamento e anistia de débitos 34 , gerando 

incentivos perversos e potencializando o denominado “risco moral”. 

De acordo com Cristiano Carvalho, “anistias fiscais reiteradas incentivam maus 

contribuintes a seguirem não adimplindo suas obrigações, pois sabem que mais cedo ou mais 

tarde serão beneficiados pela ajuda governamental [...] penaliza os bons contribuintes, que se 

colocam em situação de desvantagem injusta perante aqueles maus cumpridores”35.  

Tal comportamento acaba por premiar a inadimplência ao invés da desejada 

pontualidade nas obrigações tributárias, promovendo queda de arrecadação e potencializando a 

inadimplência dos contribuintes regulares36, os quais enxergarão oportunidade de redução de 

preços e instituirão um mercado de concorrência desleal37. 

Assim, longe de induzir o contribuinte a aderir à cultura da espontaneidade na 

adimplência de suas obrigações tributárias, como o princípio norte-americano da voluntary 

compliance, a tendência local é de que os cidadãos acabem por relegar tais obrigações a um 

menor nível de prioridade de pagamento, dada a expectativa de quitá-lo em condições futuras 

não tão onerosas, contribuindo para um contexto em que todos perdem: o Poder Público, os 

contribuintes e a sociedade em geral. 

 
34 Somente em âmbito federal, verifica-se desde 2000 a abertura de pelo menos 08 programas de parcelamento e 

anistia: REFIS (Lei n. 9.964/2000), PAES (Lei n. 10.684/2003), PAEX (MP 303/2006), REFIS da crise (Lei n 

11.941/2009 e Lei n. 12.865/2013), REFIS da Copa (Lei n. 13.043/2014), PRORELIT (Lei n. 13.202/2015) e 

PRT (MP 766/2017). 
35 CARVALHO, Cristiano. O Conflito entre contribuintes e o Estado na busca do crédito tributário. In: BOSSA, 

Gisele Barra et al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o CPC/2015: contributos práticos 

para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017, p. 69-70. 
36 BOSSA, Gisele Barra. Potenciais caminhos para redução do contencioso tributário. In: BOSSA, Gisele Barra et 

al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o CPC/2015: contributos práticos para ressignificar 

o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017, p. 30. 
37 GONÇALVES, Antonieta Caetano. Comportamento de risco moral e seleção adversa oriundos dos programas 

de refinanciamento de débitos tributários federais reiterados. Paper apresentado no VIII Congresso Anual da 

Associação Mineira de Direito e Economia – AMDE. Disponível em: http://www.congresso.amde.org.br/ 

index.php/CONGRESSO/VIII_AMDE/paper/view/128/92. Acesso em: 03 jan. 2019. 
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Constatado o elevado estoque de créditos e a sua baixa recuperação, afigura-se 

demasiadamente simplória uma solução consequencialista, restrita à criação de facilidades ou 

condições vantajosas para a quitação das dívidas. 

Não se deve, portanto, atuar apenas nos efeitos, de modo que a constatação do elevado 

estoque de crédito a ser cobrado e a desenfreada facilitação de seu pagamento revelam a 

ineficiência da Administração Pública no papel de agente-cobrador, vez que, não tendo êxito 

na fase extrajudicial da cobrança, acaba por simplesmente transferir ao Poder Judiciário – já 

assoberbado de outros conflitos, de diversas naturezas – a responsabilidade de alcançar o 

devedor e seus bens. 

O Poder Judiciário, porém, não detêm função precípua de delegatário de cobrança, 

advindo daí uma atuação orgânica omissiva e morosa, marcadamente passiva, dissociada 

daquela própria do titular do crédito. 

Estudo recente realizado pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas (NEF – FGV) demonstrou que esse elevado grau de 

litigiosidade decorre, dentre outros fatores, da inexistência de instrumentos de composição 

prévios ao litígio e do enfraquecimento institucional dos Tribunais, muito em razão da falta de 

cooperação entre a Fazenda Pública e os contribuintes38. 

Desse modo, a maior eficiência na cobrança de créditos públicos depende de uma análise 

crítica do seu sistema de governança, a partir do exame das funções e da atuação tanto dos 

órgãos internos da Administração Pública (fazendários e de representação judicial) quanto do 

Poder Judiciário. 

De acordo com referencial básico de governança elaborado pelo Tribunal de Contas da 

União 39 , o sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se organizam, 

interagem e procedem na consecução de um objetivo comum, envolvendo as estruturas 

administrativas, os processos de trabalho, as ferramentas instrumentais, o fluxo de informações 

e o comportamento das pessoas. 

 
38  VASCONCELOS, Breno Ferreira Martins; DA SILVA, Daniel Santiago da. Diagnóstico do processo 

administrativo fiscal federal. Disponível em: http://jota.info/artigos/diagnostico-processo-administrativo-fiscal-

federal-22082016. Acesso em: 02 dez. 2017. 
39 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da 

administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília: TCU Secretaria de Planejamento, Governança e 

Gestão, 2014. Disponível em:  http://www.fazenda.gov.br/pmimf/institucional/download-de-

arquivos/governanca-publica-tcu.pdf. Acesso em: 28 nov. 2017. 
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É, portanto, um sistema complexo que busca maior efetividade e economicidade com 

vistas ao alcance de políticas públicas por intermédio da prestação de serviços de interesse da 

sociedade. 

Para compreender o sistema de governança na cobrança de créditos públicos, tendo-se 

como pano de fundo o do município de Manaus, faz-se necessário, assim, inicialmente 

identificar os atores envolvidos e suas funções (pessoas e competências), apontar as falhas de 

relacionamento que frustram os resultados desejados para, finalmente, ser possível a proposição 

de alternativas tendentes a torná-lo mais eficiente. 

 

3.2 Os atores do sistema de cobrança: partícipes e funções 

O Código Tributário Nacional, em seus arts. 7º e 14240, estabelece que o lançamento de 

tributos é atividade privativa estatal, própria de autoridades qualificadas, de modo que os órgãos 

fazendários (Receita Federal e Secretarias de Finanças) são os primeiros partícipes do sistema 

de cobrança que se está a analisar.  

Tais órgãos, em cuja estrutura também se situam os órgãos colegiados que atuam como 

instâncias administrativas recursais, apuram o valor devido e emitem as cobranças diretamente 

aos contribuintes, cuja recuperação ou alcance de metas pré-estabelecidas geralmente acarretam 

ganhos extras aos seus servidores, tais como bonificações salariais. 

No caso do município de Manaus, a competência atribuída ao órgão fazendário (SEMEF 

– Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno) tem previsão 

na Lei n. 2.054, de 29 de outubro de 201541, decorrendo o mencionado acréscimo remuneratório 

do contido no art. 79, parágrafo único da Lei n. 1.955, de 29 de dezembro de 2014: 

Art. 79. Fica instituído o Prêmio por Atingimento de Meta de 

Arrecadação, a ser pago aos servidores da SEMEF em efetivo exercício 

das atribuições de seus cargos públicos na estrutura organizacional da 

própria Secretaria, cujo desempenho coletivo resulte no atingimento da 

meta de arrecadação definida nos termos desta Lei. 

 

 
40 Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, 

ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, nos termos do §3º do artigo 18 da Constituição. 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
41 Art. 1º. A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef) integra a 

Administração Direta do Poder Executivo para cumprimento das seguintes finalidades: I- organizar, gerenciar e 

disciplinar os processos de arrecadação, orçamento, execução financeira e contabilidade pública. 
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Parágrafo Único - O prêmio tem como parâmetro o valor de 1 (uma) 

remuneração integral mensal do servidor, com base no mês de 

dezembro do exercício de apuração, excluindo o terço constitucional de 

férias, abono natalino, complemento remuneratório por substituição de 

cargo comissionado, função gratificada ou cargo de gestor, e qualquer 

outra parcela de caráter indenizatório. 

 

Além dos órgãos fazendários, participam do sistema de cobrança os órgãos jurídicos de 

cada ente estatal (Procuradorias da Fazenda, Estado e Municípios), aos quais costuma ser 

atribuída a inscrição em dívida ativa dos tributos inadimplidos, e a sua cobrança judicial. 

Compete à advocacia pública, assim, receber a integralidade dos títulos em aberto e 

repetir a cobrança administrativa, percorrendo todas as instâncias judiciais necessárias e 

auferindo, como no caso dos fazendários, ganhos remuneratórios vinculados à arrecadação. 

No caso do município de Manaus, a competência da cobrança administrativa e judicial 

da dívida ativa pela PGM – Procuradoria Geral do Município tem previsão no art. 22, incisos 

II e III da Lei n. 1.015, de 14 de julho de 2006, sendo o acréscimo de 10% (dez por cento) de 

encargos sobre aquela prevista no seu art. 24: 

Art. 22. À Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial 

compete, dentre outras funções: 

II – inscrever, na Dívida Ativa, os créditos tributários e não-tributários 

do Município de Manaus que tenham sido regularmente apurados e já 

não comportem recursos administrativos; 

III – coordenar a cobrança extrajudicial dos créditos tributários e não 

tributários da Fazenda Municipal, inscritos e não inscritos na Dívida 

Ativa; 

 

Art. 24. Inscrito o débito na dívida ativa, fica este acrescido de verba 

honorária de 10% (dez por cento) do montante, na forma disposta no 

art. 22 da Lei Federal n. 8.906, de 4 de julho de 1994. 

 

Note-se a superposição de estruturas públicas responsáveis pelo desempenho da mesma 

função de coordenar e implementar, em momentos distintos, os procedimentos de cobrança 

administrativa e arrecadação. 

Apesar de integrantes da mesma estrutura administrativa, não é incomum a falta de 

cooperação e harmonia na atuação dos órgãos fazendários e jurídicos, uma vez que o apego a 

objetivos corporativistas muitas vezes acaba por resultar na falta de dinamicidade nas relações 
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e na postergação de adoção de medidas que poderiam contribuir para uma maior probabilidade 

de recuperação de receitas. 

Quando frustrada a atuação administrativa, o sistema de cobrança passa a ser integrado 

também pelo Poder Judiciário, ao qual são encaminhados os processos executivos, que passa a 

ostentar, em tese, uma função de longa manus da Administração Pública. 

Tal se afirma pois o Poder concebido originariamente como solucionador de conflitos 

num ambiente de heterocomposição, neutro e imparcial, passa a exercer função de agente de 

cobrança, assumindo uma atuação estatal ativa de arrecadador de créditos públicos. 

Qualquer diagnóstico acerca das razões da ineficiência da cobrança e do elevado grau 

de litigiosidade deve envolver assim, preliminarmente, a compreensão da sistematização 

orgânica e governança das instituições envolvidas, a fim de que se possa por meio de 

mecanismos de interação e cooperação, e, em uma desejada política de redesenho, fortalecer o 

papel de cada uma, harmonizando e racionalizando-os. 

 

3.3 As falhas de governança 

A participação de diversos atores no atual modelo de cobrança de créditos públicos, 

alguns dos quais, como se destacou, com funções precípuas dissonantes das de mero agente de 

arrecadação, evidencia um problema sistêmico cujas falhas necessitam ser compreendidas para 

que se possa dosar a medida certa da solução pretendida. 

Dentre as falhas de governança identificadas, e a seguir analisadas, destacam-se a 

multiplicidade orgânica e a falta de coordenação entre as organizações, o corporativismo, o 

conflito de agenda e a opacidade das instituições. 

A multiplicidade de órgãos e a falta de uma organização coordenada acarreta, 

primeiramente, um desperdício de recursos estruturais e financeiros. Percebe-se, no modelo que 

ora se critica, uma reiteração de atividades de órgãos diversos integrantes do Poder Executivo, 

no caso as Secretarias de Finanças e as Procuradorias. 

Analisando o sistema contencioso fiscal brasileiro a partir do Direito comparado, 

Camila Abrunhosa Tapias destaca as suas várias instâncias recursais administrativas e judiciais 

(em regra, 03 em cada esfera), salientando a ausência de instrumentos de autocomposição, 
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tendentes a aproximar a relação fisco-contribuinte e a tornar a cobrança mais célere, eficaz e 

menos conflituosa42.  

É claro que as diferentes organizações, para justificar o engajamento no sistema, 

demandam e competem por prerrogativas, influências e orçamento, recrudescendo o seu 

isolamento, quando o ideal seria exatamente o contrário, com a integração de suas atividades e 

a eliminação de práticas repetitivas. 

É preciso, assim, para solucionar a apontada falha de governança, otimizar tempo, custo 

e pessoas (realocando funções) nos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário envolvidos43. 

Outrossim, a falta de coordenação das instituições dificulta a solução a um dos 

principais gargalos da cobrança e das execuções fiscais que é a localização do devedor, uma 

vez que no afã de cumprir as ordinárias etapas de notificação geral dos contribuintes devedores, 

deixa-se de traçar um plano de ação específico para, identificados aqueles não localizados, 

realizar por meio de diversas bases de dados a sua higienização cadastral, priorizando-os de 

acordo com a ordem decrescente de valores devidos. 

O corporativismo é falha que decorre da existência simultânea de atores que querem 

protagonizar papéis semelhantes. Cada qual acabará supervalorizando sua importância no 

sistema, ignorando as naturais deficiências e perdendo a oportunidade de autocrítica. Para 

superá-lo, indispensável estabelecer uma precisa distinção ou escalonamento de atividades a 

serem desempenhadas por cada um deles, evitando-se sobreposição e fixando-se prazos para 

avanço das etapas de cobrança. 

A apropriação das entidades e órgãos por seus gestores é outro grave indício da 

necessidade de se repensar a modelagem. Não é incomum, dada a alternância típica da 

sazonalidade dos processos político-eleitorais, determinado gestor importar-se mais na 

satisfação de metas pessoais e na demonstração exacerbada da importância de seu órgão em 

detrimento do interesse comum almejado. 

Logo, o denominado conflito de agenda da instituição e dos seus administradores é 

também perniciosa na medida em que desvirtua o propósito das estruturas orgânicas, gerando 

ineficiência, uma vez desalinhada das políticas públicas que os agentes do Estado deveriam 

 
42 TAPIAS, Camila Abrunhosa. Análise comparativa dos órgãos de solução de litígios em matéria tributária. In: 

BOSSA, Gisele Barra et al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o CPC/2015: contributos 

práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017, p. 261-

262. 
43 BOSSA, Gisele Barra. Potenciais caminhos para redução do contencioso tributário. Op cit. p. 47. 



39 
 

priorizar, o que também é passível de solução pela imposição e acompanhamento de planos de 

metas. 

Por fim, a opacidade das instituições aparenta ser atributo comum, quando na verdade 

deveria prevalecer a transparência absoluta, até para fins de, examinando-se o custo-benefício 

das estruturas, identificar aquelas que poderiam ser eliminadas. 

É bem verdade que as estatísticas de processos de execução fiscal, o seu custo conforme 

estudos do IPEA e divulgação do montante da dívida ativa cobrável já representa um avanço, 

porém é necessário, já que possível, mensurar o investimento que vem sendo feito em cada 

etapa desde o lançamento até a cobrança judicial, juntamente com a performance alcançada, 

para se desenvolver eventualmente soluções para otimizá-las. 

Como assinalam Leo Kissler e Francisco Heidemann, a prática da governança pública 

demanda gestão estratégia, com a reavaliação constante de metas, dos recursos empregados e 

dos procedimentos, a fim de legitimar os atores e suas atribuições na própria organização44. 

Somente com o reconhecimento da ocorrência de falhas de governanças se torna 

possível desenvolver medidas alternativas para o problema que se apresenta. A missão se torna 

desafiadora, porém, em razão de tal constatação depender da autocrítica dos atuais gestores e 

partícipes do sistema de cobrança, os quais, temendo as consequências que adviriam na redução 

de seus espaços de poder, acabam postergando indefinidamente a implementação de eventuais 

novas práticas. 

 

3.4 Contramedidas adotadas pelo município de Manaus para racionalizar sua governança 

3.4.1 O diagnóstico da dívida ativa municipal 

Identificadas as falhas de governança, iniciou-se uma ampla discussão técnica no âmbito 

da PGM Manaus a fim de tornar mais eficiente a cobrança da dívida ativa. 

Era preciso, antes de tudo, superar principalmente o corporativismo, reconhecendo que 

apesar das vantagens que a cobrança representa em alguma medida para cada partícipe, o ideal 

era depurar o estoque da dívida ativa e adotar medidas para garantir uma maior eficiência e 

eficácia na arrecadação. 

 
44 KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Governança Pública: novo modelo regulatório para as relações 

entre Estado, mercado e sociedade? Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6826/5409. Acesso em: 2 dez. 2017. 
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A metodologia para se alcançar o pretendido diagnóstico abrangeu, como primeira 

medida, a decisão pela estratificação e identificação do perfil da dívida ativa municipal, 

destacando-se do valor total apenas aqueles cujas certidões ostentavam o nome completo do 

sujeito passivo, número de identificação do CPF ou CNPJ do devedor e respectivo endereço. 

De acordo com dados de fevereiro de 2018, o estoque da dívida ativa municipal era de 

R$ 4.316 milhões, dos quais R$ 2.508,2 milhões consistentes em débitos com contribuintes 

identificáveis na forma acima referida: 

 

Figura 5 – Estoque da dívida ativa do município de Manaus – Cadastro completo e incompleto 

 

Fonte: PGM Manaus. 

 

Essa primeira medida objetivava delimitar o universo do estoque da dívida com 

condições mínimas de prosseguibilidade, sobretudo porque todos os meios atuais de restrição 

creditícia ou bloqueio patrimonial como mecanismos coercitivos da cobrança demandam a 

identificação correta do contribuinte e a existência de CPF ou CNPJ. 

Ademais, para evitar a continuidade da remessa de dívida para a PGM com a ausência 

de tais dados, optou-se pela edição de ato normativo tornando indispensável a precisa 
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identificação do devedor45, providência que enseja a melhor qualidade do cadastro e permite a 

localização do devedor e identificação de seus bens, os maiores gargalos da cobrança. 

Colhe-se do art. 5º, §1º, VIII, “a” e “b” da Instrução Normativa n. 03/2018 – GPG/PGM: 

Art. 5º. omissis 

§1º. Não serão inscritos em dívida ativa: 

VIII – os débitos cuja constituição não permita a identificação precisa 

do sujeito passivo, de sua origem legal e/ou a quantificação exata do 

valor a ser cobrado, tais como aqueles em que for verificada alguma das 

seguintes pendências: 

a) ausência de indicação do nome completo do sujeito passivo, 

sem abreviações, ou sua indicação deficiente; 

b) ausência de indicação do endereço completo do domicílio do 

sujeito passivo, incluído o CEP, ou sai indicação deficiente; 

 

Ainda em decorrência da medida de estratificação do perfil da dívida ativa, foi possível 

identificar o estoque da dívida por espécie tributária e faixa de valores, conforme detalhado no 

ANEXO A e abaixo se ilustra com os dados do IPTU: 

 

  

 
45 A edição da instrução normativa também se deu em cumprimento ao disposto no art. 1º, §4º da Lei Municipal 

n. 1.988/2015, segundo o qual “Também não serão ajuizadas as execuções fiscais cujas respectivas Certidões de 

Dívida Ativa não contemplem informações relativas ao nome e ao RG ou CPF dos devedores pessoas físicas e 

ao CNPJ dos devedores pessoas jurídicas, ou outras informações necessárias à precisa identificação do devedor, 

conforme estabelecido em ato do Procurador-Geral do Município”. 
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Figura 6 - Estoque da dívida ativa de IPTU, por faixa de valores. 

 

Fonte: PGM Manaus 

 

Evidenciou-se, portanto, com a primeira medida, um problema interno da 

Administração Pública, de desconhecimento histórico de elementos essenciais da dívida ativa, 

em grande parte pelo corporativismo, cuja solução permite a melhoria da governança, em razão 

da transparência dos dados e da possibilidade de definir mecanismos mais eficientes para sua 

recuperação. 

A partir do conhecimento da dívida, foi possível analisar e debater a governança por 

intermédio de um viés econômico-financeiro, isto é, se justificável a transferência ao Poder 

Judiciário indistintamente de todas as cobranças infrutíferas da fase administrativa. 

Como já destacado nesta dissertação, o IPEA, de acordo com dados de 2012 apurou o 

custo da execução fiscal na Justiça Federal em R$ 4.368,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e 

oito reais), de modo que era necessária a adoção de parâmetros locais para mitigar os altos 

custos de transação relacionados à cobrança judicial. 

Com efeito, o município de Manaus já editara lei no ano de 201546 na qual, a partir da 

mera reprodução do valor apurado pelo IPEA, fixou em 52,13 UFMs, o equivalente à época a 

 
46 Lei Municipal n. 1.988, de 1º de junho de 2015. 
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R$ 4.367,45 (quatro mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)47, o 

valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 

Era preciso, porém, reavaliar aquele limite mínimo, o que se tornou possível a partir do 

efetivo conhecimento da dívida, tendo-se observado o elevado número de contribuintes com 

pendências de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais, apesar de representarem 79,18% do 

número de devedores, respondiam por apenas 14,75% do montante total em valores (R$) da 

dívida: 

 

Tabela 3 – Volume de devedores e da dívida até a faixa de R$ 10.000,00 

Tributo Devedores Devedores com 

dívida de até R$ 

10.000,00 

Estoque da 

Dívida 

Montante da dívida até 

R$ 10.000,00 

IPTU 109.848 92.732 (84,42%) 1.000 MM 239,3 MM (23,93%) 

MIF 3.359 797 (23,73%) 968,6 MM 4,3 MM (0,44%) 

Alvará 43.570 31.233 (71,68%) 407,7 MM 103,7 MM (25,43%) 

ISS 8.601 6.183 (71,89%) 131,9 MM 22,8 MM (17,28%) 

 165.378 130.945 (79,18%) 2.508,2 MM 370,1 MM (14,75%) 

Fonte: PGM Manaus. 

 

Tais dados confirmaram, no plano local, conclusões de estudo desenvolvido no Projeto 

Macrovisão do Crédito Tributário, da FGV, no sentido de que há enorme volume de processos 

e devedores de baixo valor e, de outro lado, expressivos montantes cobrados em menor 

quantidade de processos, sem que haja, entretanto, qualquer tratamento diferenciado no método 

de cobrança. 

Desse modo, e após diversas discussões em grupo técnico, decidiu-se pela proposição 

ao Chefe do Poder Executivo de anteprojeto de lei majorando o limite mínimo para a 

propositura de execuções fiscais, o que, acolhido e aprovado, redundou na Lei Municipal n. 

 
47 De acordo com o decreto n. 2.972, de 15 de dezembro de 2014, foi fixado em R$ 83,78 (oitenta e três reais e 

setenta e oito centavos) o valor da UFM para o ano 2015. 
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2.376, de 13 de dezembro de 2018, que passou a estabelecer tal valor em 100 UFMs, 

correspondentes, à época, a R$ 10.178,00 (dez mil e cento e setenta e oito reais)48. 

Referido montante decorreu da análise dos números do acervo da dívida, a partir dos 

dados do ANEXO A, e a aplicação do princípio de Pareto, em que constatada a proporção 

inversa 80-20, isto é, de que as dívidas até R$ 10.000,00 (dez mil reais) são titularizadas por 

cerca de 80% dos devedores, apesar de representarem aproximadamente apenas 20% do estoque 

recuperável. 

Para sanar a multiplicidade orgânica e a apontada falta de coordenação entre as 

organizações estatais, impõe-se ainda a uniformidade da fase de cobrança administrativa pelo 

Poder Executivo, evitando-se a repetição de atos hoje assumidos pelas Secretarias de Fazenda 

e Procuradorias Gerais. 

Com isso, a atuação fazendária se limitaria basicamente a fazer o lançamento e notificar 

o contribuinte, além de coordenar a fase de contencioso administrativo caso deflagrada, não 

demandando mais esforços na hipótese de não sobrevir o pagamento do débito49.  

A fase de cobrança propriamente dita, de confrontar o contribuinte com o débito 

inadimplido, após a notificação frustrada ou a finalização do procedimento administrativo 

fiscal, seria atribuição específica das Procuradorias Gerais, podendo ser delegada a instituições 

financeiras, eliminando-se assim a sobreposição de atribuições (cobrança administrativa) que 

se opera entre os órgãos jurídicos e fazendários. 

Tais medidas, já adotadas na prática no âmbito municipal, são objeto de minuta de 

decreto em elaboração, conforme destacado no ANEXO D. 

Desse modo, também seria minimizado o problema do conflito de agenda, já que bem 

delimitadas as funções de cada entidade, além de ficar mais fácil a extração de dados para 

monitoramento da performance, incentivando a transparência das instituições e apurando-se o 

custo-benefício de cada órgão e medida que venha a ser implementada. 

 

3.4.2 A adoção do protesto extrajudicial 

 
48 De acordo com o decreto n. 3.899, de 14 de dezembro de 2017, foi fixado em R$ 101,78 (cento e um reais e 

setenta e oito centavos) o valor da UFM para o ano 2018. 
49 Colhe-se da minuta do ato regulamentar, em seu art. 2º (ANEXO D), a fixação de prazo de 180 dias para que os 

órgãos e entidades da Administração encerrem a fase de cobrança administrativa: “Art. 2º. Todos os órgãos e 

entidades da Administração Municipal Direta e Indireta disporão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

efetuar a cobrança administrativa dos débitos, tributários ou não tributários, de sua competência, a conta da data 

de sua constituição definitiva.” 
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Antes do efetivo diagnóstico da dívida ativa, já vinha sendo adotado no âmbito do 

município de Manaus o protesto extrajudicial de certidões da dívida ativa. 

Com as alterações empreendidas pela Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012, passou-

se a admitir expressamente no art. 1º, parágrafo único da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 

1997, a possibilidade de protesto de certidões de dívida ativa: 

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida. 

Parágrafo único.  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. 

 

Apesar das discussões acerca da natureza do referido ato, se configurador ou não de 

sanção política, o Supremo Tribunal Federal acabou por reconhecer a sua constitucionalidade 

em 09/11/2016, no julgamento da ADI 5135, oportunidade em que fixada tese no sentido de 

que: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, 

por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 

contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. 

Desse modo, observa-se, conforme ilustração abaixo, que desde 2013 o município de 

Manaus adotou a sistemática do protesto, obtendo, apesar de algumas repercussões políticas 

negativas50, elevados índices de recuperação de receita em período inferior do que aquele 

apurado pelo IPEA como sendo de tramitação média de executivos fiscais até o efetivo 

pagamento: 

  

 
50 Durante a campanha eleitoral de 2016, um dos principais itens de debate entre o atual prefeito e o candidato que 

com ele disputava as eleições foi a suposta negativação de 300 mil devedores de IPTU em órgãos de restrição 

creditícia, como SPC e Serasa, em razão do protesto, como se verifica em matérias jornalísticas nos seguintes 

endereços eletrônicos: https://radaramazonico.com.br/debate-revela-que-estrategias-de-ataques-a-artur-vai-

continuar/ Acesso em: 04 maio 2019; e https://www.acritica.com/channels/eleicoes-2016/news/tre-derruba-

decisao-de-juiza-que-beneficiava-campanha-de-artur-neto Acesso em: 04 maio 2019. 

https://radaramazonico.com.br/debate-revela-que-estrategias-de-ataques-a-artur-vai-continuar/
https://radaramazonico.com.br/debate-revela-que-estrategias-de-ataques-a-artur-vai-continuar/
https://www.acritica.com/channels/eleicoes-2016/news/tre-derruba-decisao-de-juiza-que-beneficiava-campanha-de-artur-neto
https://www.acritica.com/channels/eleicoes-2016/news/tre-derruba-decisao-de-juiza-que-beneficiava-campanha-de-artur-neto
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Figura 7 – Análise da eficiência do protesto de CDAs. 

 

Fonte: PGM Manaus. 

 

Figura 8 – Análise de eficiência do protesto, por tributo e tempo até quitação. 

 

Fonte: PGM Manaus. 

 

Como se observa das ilustrações acima, a eficácia geral na recuperação da receita 

protestada foi de cerca de 56% no período de 2013 a 2018, sendo em 15% dos casos o 
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pagamento feito à vista, e a quitação do débito realizada numa média de 891 dias, ou 

aproximadamente 02 anos e 05 meses. 

A principal crítica que se faz ao protesto extrajudicial como método alternativo e 

extrajudicial de cobrança é o ônus imposto aos contribuintes, considerando todas as taxas e 

emolumentos incidentes sobre o ato, que, no caso da tabela de emolumentos do Estado do 

Amazonas, majoram consideravelmente a dívida51. 

Ademais, da análise das figuras acima destacadas e do ANEXO C observa-se que os 

devedores de quantias mais expressivas, mesmo após o protesto, permanecem inadimplentes 

por um período mais longo, o que denota a necessidade de adoção de outros mecanismos para 

a tentativa de recuperação da receita sem a efetiva instauração de um litígio. 

  

 
51 Conforme tabela de emolumentos no link a seguir, para um débito de R$ 367,45, o contribuinte devedor, além 

dos encargos legais, deverá arcar com R$ 106,81 de custas de protesto, o que eleva em mais de 25% o valor 

principal da dívida, o que cai para o equivalente à média de 10% a partir de débitos em valores entre R$ 1.377,00 

e R$ 4.600,00: https://www.2rimanaus.com.br/tabela-de-emolumentos. Acesso em: 08 maio 2019. 

https://www.2rimanaus.com.br/tabela-de-emolumentos
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CAPÍTULO 4 – A ADOÇÃO DE MEIOS CONSENSUAIS PARA O 

REDESENHO DO SISTEMA DE COBRANÇA 

 

4.1 O Poder Judiciário e a necessidade de alternativas à solução exclusivamente judicial e 

litigiosa da cobrança inexitosa 

As sociedades sempre conviveram com métodos de resolução de seus conflitos ao longo 

da história e da maturidade das instituições, sobretudo democráticas. Da guerra e do modus 

operandi de seus tribunais, pela imposição da força, até os dias atuais, em muito se evoluiu. 

Não é inovadora, entretanto, a busca de uma gestão consensual ou alternativa dos 

conflitos. 

Como destaca Maria de Nazareth Serpa, os meios alternativos de solução de conflitos 

“não são a panaceia do século XX, pois em todos os tempos e lugares os envolvidos buscaram 

maneiras cotidianas e imediatas para solucionar seus conflitos – do diálogo à guerra”52. 

A diferença que pode ser afirmada para os tempos atuais é a de que as ADRs (Alternative 

Dispute Resolutions), tornaram-se institucionalizadas, sendo a novidade, portanto, como 

sintetiza André Luis Bergamaschi, “na ênfase dada por doutrinadores e legisladores aos 

instrumentos alternativos, que deixam de vê-los como via subsidiária para resolução de 

conflitos e colocando-os como via mestra, ocupando o centro do debate sobre administração da 

justiça civil”53. 

Foi em um evento em 1976, que o professor da Universidade de Harvard, Frank Sander, 

a quem é atribuída a utilização pela primeira vez da expressão ADR 54 , partindo da crise 

decorrente do volume de acervo acometido ao Judiciário norte-americano, deflagrou o que 

Carrie Menkel-Meadow55  classificou como o Big Bang da teoria e prática alternativas da 

resolução de conflitos. 

Em um momento portanto que aparentava muito similar à crise vivenciada já há algum 

tempo no Brasil, Sander enfatizou a existência de meios adequados e diversificados de solução 

 
52 apud FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael. Soluções alternativas de controvérsias no 

setor público. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 06. 
53 BERGAMASCHI, André Luís. Resolução de conflitos envolvendo a administração pública por mecanismos 

consensuais. 2015. Dissertação (Dissertação em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-21032016-

140915/publico/AndreLuisBergamaschi_A_Resolucao_dos_conflitos.pdf. Acesso em: 10 ago. 2018, p. 22. 
54 De acordo com ROBERTS, Simon; PALMER, Michael. Dispute processes: ADR and the primary forms of 

decision-making. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 3-5. 
55  MENKEL-MEADOW, Carrie. Roots and Inspirations: A Brief History of the Foundations of Dispute 

Resolution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (coord.). The handbook of dispute resolution. 

San Francisco: Jossey-Bass, 2005, p. 19. 
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de controvérsias, propugnando que as cortes americanas tivessem “várias portas”, algumas 

conduzindo ao processo, e outras, a vias alternativas àquele, daí advindo a ideia de Multi-Door 

Court (Justiça Multiportas) e de ratificação da composição de conflitos em ambientes de 

consenso. 

No Brasil, há vários marcos normativos que robusteceram a tendência de adoção local 

das ADRs, ou na sigla em português MASCs (Meios Alternativos de Solução de Conflitos), 

antes observada de forma fragmentada e esparsa, quais sejam inicialmente a Lei da Arbitragem, 

em 1996, e a Resolução n. 125/201056 do CNJ, que tem por objeto a política nacional de 

tratamento adequado de conflitos, e, posteriormente a Lei de Mediação e o novo Código de 

Processo Civil. 

Ada Pellegrini Grinover57, abordando a justiça conciliativa, elenca o que entende serem 

seus três fundamentos:  

(i) o fundamento funcional: o eficientismo. Segundo a autora, trata-se de “buscar a 

racionalização na distribuição da Justiça, com a subseqüente desobstrução dos tribunais, pela 

atribuição da solução de certas controvérsias a instrumentos institucionalizados que buscam a 

autocomposição”58;  

(ii) o fundamento social: a pacificação, por meio da composição, conciliação e 

prevenção de situações de tensões e rupturas, exatamente onde a coexistência é um relevante 

elemento valorativo; 

e (iii) o fundamento político: a participação, revelada pelo dialogismo e do 

protagonismo concebido às partes na administração da Justiça. 

A adoção e utilização de outros meios, preferencialmente consensuais, adequados para 

a solução de litígios é medida indispensável para superar as elevadas taxas de congestionamento 

do Poder Judiciário e evitar a constante e crescente judicialização das demandas, contribuindo 

assim para uma maior eficiência da sua governança. 

 

 
56 A aludida resolução preceitua, em seus considerandos, que “o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, 

XXV, da Constituição federal, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem 

jurídica justa”, e, “por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas 

jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade”. 
57  GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Revista da Escola Nacional da 

Magistratura. Brasília, v. 2, n. 5, p. 22-27, abr. 2008. Disponível em:  

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/21448/fundamentos_justica_conciliativa.pdf. Acesso em: 22 maio 

2019. 
58 idem. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/%202011/21448/fundamentos_justica_conciliativa.pdf
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4.2 O Novo Código de Processo Civil, a Lei de Mediação e os mecanismos para solver os 

litígios que envolvem a Administração Pública 

Relativamente recentes, eis que ambos publicados em 2015, tanto o novo CPC quanto a 

Lei de Mediação consolidam um novo marco legal para a composição de conflitos. 

Apesar de ainda marcadamente heterocompositivo, o processo civil brasileiro passou a 

ostentar uma face mais colaborativa e interativa, prestigiando, à substituição da vontade das 

partes pelo Estado, a busca de uma solução discutida, negociada e ditada pelo interesse 

recíproco dos envolvidos. 

Mauro Cappelletti define que a via alternativa e consensual de compor conflitos 

corresponde à terceira onda de acesso à justiça, gerando, por se fundar em acordo, construído 

após o livre arbítrio das partes, decisões mais facilmente aceitas do que decretos judiciais 

unilaterais. Afirma, assim, que “em certas áreas ou espécies de litígio, a solução normal – o 

tradicional processo litigioso em juízo – pode não ser o melhor caminho para ensejar a validação 

efetiva de direitos”59. 

Do Código Processual, colhe-se o estímulo aos meios consensuais de solução de 

conflitos (arts. 3º, §2º e 165) 60, mormente pela obrigatoriedade da mediação ou da conciliação 

prévias ao início da instrução do processo (art. 334)61, não tendo se limitado o legislador a 

estabelecer tal imposição, mas, para assegurar o resultado prático esperado, impôs, igualmente, 

sanção para a parte recalcitrante em comparecer à audiência (art. 334, §8º)62. 

Ainda que criticável, pelo fato de a nova política legislativa não ter partido de uma 

mudança cultural antecedente, mas, ao contrário, por tentar impô-la63, é preciso reconhecer o 

 
59 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de 

acesso à justiça. Tradução de José Carlos Barbosa Moreira. In: Revista de Processo, n. 74. São Paulo: RT, 

abril/junho/1994, p. 124. 
60 Art. 3 o § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 

Art. 165.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização 

de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 

orientar e estimular a autocomposição. 
61 Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 
62 Art. 334. § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 
63 Humberto Pinho e Michele Paumgartten criticam a institucionalização das regras que visam à composição 

autônoma de conflitos: “a institucionalização (da mediação) traz regras para serem seguidas (...), além disso, 

impõe prazo para terminar, pré-determina os casos em que deverá ser utilizada e obriga os litigantes a se 

submeterem à prática mediativa. Tudo sob o pretexto de remediar a ineficiência estatal na gestão de conflitos e 

inevitável abalo à garantia do acesso à justiça” (DE PINHO, Humberto Dalla Bernardina; PAUMGARTTEN, 

Michele Pedrosa. Os efeitos colaterais da crescente tendência à judicialização da mediação. Revista Eletrônica 

de Direito Processual, v. 11, p. 184-216, 2013. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/18068/ 13322. Acesso em: 03 maio 2018. 



51 
 

avanço da medida, já que ninguém melhor do que as próprias partes para, diante do 

conhecimento de que dispõem, oportunizarem-se presencialmente o enfrentamento mediado 

dos seus interesses contrapostos. 

Em relação à Administração Pública, avançou-se na previsão de possibilidade de 

criação, no âmbito da União, Estados e Municípios, de câmaras de mediação e conciliação, 

muito embora, pela dicção do art. 17464, precipuamente relacionadas a dirimir conflitos internos 

entre órgãos ou entidades estatais e à conciliação. 

A Lei de Mediação, cujo foco se insere na resolução de conflitos prévios à instauração 

do processo judicial, igualmente prestigia a busca do consenso e da autonomia das partes para 

livremente disporem sobre as premissas e os interesses que os envolvem no litígio. 

Além de também trazer expressa alusão à obrigatoriedade de comparecimento daqueles 

que se comprometeram a se submeter ao método não adversarial, sob pena de terem de arcar 

com multa, tal diploma normativo traz significativo avanço no tocante ao Poder Público, uma 

vez que expressamente atribui às extrajudiciais câmaras de prevenção e resolução 

administrativa de conflitos a prerrogativa de avaliar a possibilidade de composição no caso de 

controvérsia entre particulares e a pessoa jurídica de direito público (art. 43). 

A partir da adoção de múltiplas possibilidades para solução dos conflitos passou-se a 

encampar o que Frank Sander definira por Justiça Multiportas, atentando-se para o modo mais 

adequado para a solução específica de cada conflito, de acordo com suas peculiaridades, 

vantagens e potencialidades. 

Abre-se, portanto, não apenas a possibilidade, mas enfatiza-se um novo paradigma para 

a resolução de conflitos envolvendo o Poder Público, qual seja pela negociação mediada, por 

profissionais com capacitação, cujo êxito não apenas solverá o conflito como eliminará todos 

os custos de transação e oportunidade 65  envolvendo a eternização de litígios judiciais e 

otimizará ao Judiciário o tempo para se debruçar, efetivamente, sobre os conflitos que não 

comportam transação. 

 
64 Art. 174.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, 

com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: I - dirimir 

conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 

resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; III - promover, quando 

couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
65 Karoline Busatto, acerca dos custos associados para o Poder Público relacionados às demandas judiciais, 

destaca: “i. os custos diretos pelo fracasso do resultado da demanda; ii. os custos relativos à manutenção do 

Poder Judiciário e iii. os custos relativos a ter como parte a administração propriamente (custos gerais de ser 

parte de uma demanda judicial). BUSATTO, Karoline. Considerações sobre a Lei de Mediação e a 

Administração Pública. In: DE PINHO, Humberto Dalla Bernardina; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro 

(coord.). Mediação e Arbitragem na Administração Pública. Curitiba: CRV, 2018, p. 169 e 170. 
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Como afirma Bruno Lopes Megna, o advento das aludidas normas “perfizeram um 

microssistema que trata do poder-dever da Administração Pública em praticar a tentativa de 

solução consensual de seus conflitos”66. 

Apesar do salutar avanço legislativo, observa-se que a simples adoção da mediação ou 

da conciliação nos processos que envolvem a cobrança de créditos públicos não teria o condão 

de reduzir de modo significativo o potencial de congestionamento do Poder Judiciário, sob pena 

de se transformar tais importantes métodos compositivos em simples etapa burocrático-formal. 

Segundo Mauro Cappelletti, “à expressão Alternative Dispute Resolution (ADR) 

costuma-se atribuir acepção estritamente técnica, relativa sobretudo aos expedientes 

extrajudiciais ou não judiciais, destinados a resolver conflitos. Esse, porém, não é o único 

sentido”, devendo o operador do Direito “ocupar-se de maneira mais geral dos expedientes – 

judiciais ou não – que têm emergido como alternativas aos tipos ordinários ou tradicionais dos 

procedimentos”, mediante a “adoção desta perspectiva mais ampla” na análise no quadro do 

movimento universal do acesso à justiça67. 

Daí a necessidade de que as inovações trazidas pelos mencionados diplomas normativos 

estejam acompanhadas de um verdadeiro redesenho customizado do sistema de cobrança e 

disputas que envolvem a Administração Pública em matéria de cobrança de créditos, a fim de 

que, de forma gradativa, possamos evoluir para um ambiente incentivado de racionalização e 

consensualismo na resolução de tais litígios. 

Dito de outro modo: não basta instituir a conciliação, mas é imprescindível, também, 

que sejam revisitadas as fases pretéritas da cobrança, corrigindo as falhas de governança e 

desvios gerenciais outrora já apontados. 

 

4.3 A questão da indisponibilidade do interesse público 

Antes de evoluir na adoção de métodos alternativos ao modelo vigente e tradicional de 

cobrança, e apesar de como já afirmado, a presente dissertação não objetivar a análise de 

conceitos ou institutos jurídicos, necessário analisar a questão da indisponibilidade do interesse 

público como fator impeditivo ou não da adoção de tais métodos pelo Poder Público. 

Como já dito anteriormente, é de Celso Antônio Bandeira de Mello a clássica afirmação, 

em sua conhecida obra, de que os interesses titularizados pelo Estado são indisponíveis, em 

 
66  MEGNA, Bruno Lopes. A Administração Pública e os meios consensuais de solução de conflitos ou 

“enfrentando o Leviatã nos novos mares da consensualidade”. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo. v. 82, 2015, p. 1-30. 
67 CAPPELLETTI, Mauro, op. cit., p. 82. 
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razão da supremacia do interesse público sobre o particular, de modo que seu objeto não seria 

passível de transação68. 

Em matéria tributária, Hugo de Brito Machado compartilha do mesmo entendimento do 

administrativista, sendo contrário por exemplo à arbitragem tributária por entender que o direito 

da Fazenda Pública de arrecadar tributo seria indisponível de modo a ensejar a impossibilidade 

de solução de tais controvérsias pela via arbitral69. 

Uma vez indisponíveis, os interesses, e consequentemente o direito, não seriam 

passíveis de disposição, a atrair, numa primeira e rápida conclusão, óbice a qualquer tentativa 

de transação ou discussão consensual do mesmo. 

Deve-se, porém, segregar a natureza do interesse do seu titular.  

Nesse sentido, destaca Eduardo Talamini que: 

“o interesse público não se confunde com o interesse da pessoa estatal nem 

constitui um monopólio do Estado. O interesse público não se coloca a priori, 

como um dado absoluto e imutável. Vai ser identificado no caso concreto, 

levando-se em consideração inclusive os interesses particulares dos sujeitos 

que possam influenciar na tomada de decisão.”
70

 

 

De um lado se tem o interesse público frequentemente presente nos conflitos 

envolvendo a Administração Pública, o que, entretanto, não significa que pelo simples aspecto 

subjetivo ela não poderia engajar atos de consenso ou mesmo de disposição da vontade. 

O que definirá óbice à solução consensual do litígio será algum aspecto objetivo, relativo 

a especificidades do objeto litigioso e não simplesmente pelo fato de envolver o Poder Público. 

Com efeito, tem-se o exemplo da Lei da Arbitragem, em que a diferenciação entre 

arbitrabilidade objetiva (art. 1º) e subjetiva contribuiu para a superação do problema. 

Fernanda Tartuce destaca que não se deve considerar que nas causas sobre interesse 

fazendário a autocomposição seja vedada, ressaltando exemplos como desapropriações 

amigáveis e novos marcos legislativos, como a Lei de Mediação, em que se permitiu 

expressamente aos órgãos da Administração a adoção da mediação71. 

 
68 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op. cit., p. 74-75. 
69  apud DE MENDONÇA, Priscila Faricelli. A Arbitragem em matéria tributária e o Sistema Normativo 

Brasileiro.  In: BOSSA, Gisele Barra et al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o 

CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: 

Almedina, 2017, p. 336. 
70 TALAMINI, Eduardo, PEREIRA, Cesar A. G. (coord.). Arbitragem e o Poder Público. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 65-66. 
71 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 3ª ed. São Paulo: Método, 2016, p. 30. 
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No mesmo sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso afirma não haver “razão técnica para 

que se tenha o interesse fazendário como absolutamente indisponível (no sentido de inegociável 

ou insuscetível de transação)”72. 

Em relação à possibilidade de conciliação e transação em matéria tributária, Ricardo 

Lobo Torres salienta que “a nova processualidade fiscal pressupõe a crítica vigorosa ao 

princípio da supremacia do interesse público”, ressaltando que “o interesse fiscal, na época do 

processo administrativo tributário equitativo, só pode ser o interesse de arrecadar o imposto 

justo, fundado na capacidade contributiva”73. 

Como afirma Gisele Bossa:  

“A utilização de métodos de solução pacífica em matéria tributária e de 

instrumentos processuais que promovam o alinhamento entre os 

litigantes precisa ser vista como veículo propulsor do atendimento do 

interesse público primário – promoção do bem comum – ao invés de ser 

‘crucificada’ com fundamento no princípio da indisponibilidade do 

interesse público”74. 

 

Não há de se confundir, portanto, nem o aspecto pessoal, anteriormente já mencionado, 

tampouco o limite restritivo da indisponibilidade a que alude o art. 3º do CTN, o qual abrange 

apenas a fiscalização e arrecadação do crédito tributário, e não o crédito em si, que inclusive 

pode ser renunciado, remido e, portanto, em menor extensão, transacionado. 

Aliás, a transação é instituto contemplado no art. 156, III do CTN como meio de 

extinção do crédito tributário, colhendo-se ainda do art. 171, suas finalidades e requisitos: 

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos 

ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante 

concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente 

extinção do crédito tributário. 

 

Desse modo, e com reforço de um novo marco normativo processual em que 

expressamente consignado que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, observa-se que a afirmação de irrestrita indisponibilidade não deve 

prevalecer, como medida até para que se alcance a redução da litigiosidade por meio do 

 
72 MANCUSO, Rodolfo de Camargo apud TARTUCE, Fernanda, op. cit. 
73 TORRES, Ricardo Lobo. Transação, conciliação e processo tributário administrativo equitativo. In: SARAIVA 

FILHO, Oswaldo Othon de; GUIMARÃES, Vasco Branco (org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário: 

homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p 107. 
74 BOSSA, Giselle, Barra op. cit., p. 52. 
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reconhecimento, muitas vezes inclusive necessário, de equívocos por parte da Administração 

Pública, os quais somente conduziriam a uma indesejada eternização de conflitos75. 

 

4.4 Meios consensuais como resposta gerencial à litigiosidade repetitiva 

Diante de um cenário de elevado acervo de executivos fiscais, oriundos, como 

anteriormente se destacou, ainda que não exclusivamente, de diversas falhas de governança no 

sistema atual de cobrança, é preciso adotar mecanismos tendentes a solucionar e tratar de modo 

adequado tais litígios repetitivos, marcadamente caracterizados pela similitude de questões 

fáticas e jurídicas que lhes afetam, pela representatividade do volume e pelo envolvimento de 

litigantes repetitivos e ocasionais. 

Marc Galanter76, analisando as disputas judiciais no sistema norte-americano, classifica 

os seus usuários (litigantes) em duas espécies, jogadores habituais (JH) e participantes eventuais 

(PE), e categoriza em quatro tipos as disputas: as ajuizadas por um jogador habitual em desfavor 

de outro jogador habitual (JH x JH); por um jogador habitual contra um participante eventual 

(JH x PE); por um participante eventual contra um jogador habitual (PE x JH) e as demandas 

de um participante eventual em desfavor de outro participante eventual (PE x PE). 

De acordo com essa classificação, as hipóteses de cobrança judicial de créditos públicos 

seriam classificadas na categoria JH x PE, observando-se que a Fazenda Pública é organização 

burocrática plenamente organizada, enquanto os participantes eventuais, litigantes ocasionais, 

pessoas físicas ou jurídicas, apenas circunstancialmente são levados a este grau de litígio. 

Os meios consensuais têm se revelado como um dos principais mecanismos para lidar 

com a repetição de demandas similares, como as objeto do presente estudo, sendo 

marcadamente uma resposta gerencial atribuída pelo Poder Judiciário que, buscando solucionar 

seus outrora circunstanciais, mas atuais constantes problemas de elevado acervo de demandas 

 
75 Nesse sentido: “No que tange ao instituto da transação, por sua vez, recorde-se que sua aplicação às obrigações 

tributárias sempre deu margem à polêmica, diante do entendimento, algo generalizado, de que o instituto é 

incompatível com o regime de direito público, no qual exsurge, como princípio de grande importância, a 

supremacia do interesse público sobre o particular e seu desdobramento – a indisponibilidade do interesse 

público. Assim, segundo o entendimento de muitos, estaria o Poder Público, singelamente, impedido de fazer 

concessões com vista à composição de um conflito. Instrumento de praticabilidade tributária, a transação, por 

vezes, revelar-se-á mais vantajosa ao interesse público do que o prolongamento ou a eternização do conflito. Daí 

porque a objeção apontada nunca nos pareceu válida, uma vez que a transação, nesse contexto, somente poderá 

ser efetuada se observados os parâmetros fixados na Constituição e na lei, em consonância com o aludido 

princípio.” (COSTA, Regina Helena. Os Recursos Especiais repetitivos e a redução de litigiosidade em matéria 

tributária. In: BOSSA, Gisele Barra et al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o CPC/2015: 

contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017, 

p. 490) 
76 GALANTER, Marc. Por que “quem tem” sai na frente [recurso eletrônico]: especulações sobre os limites da 

transformação no direito; organizadora e tradutora, Ana Carolina Chasin. São Paulo: FGV Direito SP, 2018, p. 

45-46, 62. 
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repetitivas e de alta taxas de congestionamento, remete as partes para procedimentos em que 

instados a obter soluções consensuadas77. 

Carlos Alberto de Salles, diferenciando os mecanismos adjudicatórios e os consensuais, 

ensina que os primeiros são aqueles em que um terceiro neutro colocado em posição 

equidistante às partes é responsável por decidir e adjudicar uma solução, enquanto nos 

consensuais a solução é transacionada pelos envolvidos, por meio do uso de técnicas 

envolvendo ou não a figura do terceiro78. 

No Brasil, como antes já reportado, há uma clara tendência legislativa de avanço e 

ênfase na adoção da mediação e conciliação como meios consensuais de solução de 

controvérsias, sendo a definição de tais métodos controvertida em sede doutrinária, de acordo 

com os seus elementos identificadores. 

Segundo Fernanda Tartuce,  

“a mediação consiste no meio consensual de abordagem de 

controvérsias em que um terceiro imparcial atua para facilitar a 

comunicação entre os envolvidos e propiciar que eles possam, a partir 

de percepção ampliada dos meandros da situação controvertida, 

protagonizar saídas produtivas para os impasses que os envolvem”79. 

 

De acordo com Adolfo Braga Neto, a mediação consiste em técnica não adversarial de 

resolução de conflitos, segundo a qual duas ou mais pessoas recorrem a um especialista neutro 

e capacitado que “realiza reuniões conjuntas e/ou separadas, com o intuito de estimulá-las a 

obter uma solução consensual e satisfatória, salvaguardando o bom relacionamento entre 

elas”80. 

Dos conceitos destacados, observa-se que a mediação seria método aplicável a 

demandas com relações continuadas entre os litigantes. 

Mas qual seria, precisamente, a diferença entre esta e a conciliação? 

 
77 De acordo com Daniela Gabbay e Luciana Cunha, as respostas à litigiosidade repetitiva são classificadas como 

(i) pré-processuais, tendo por foco as disputas ainda não judicializadas; (ii) processuais, normalmente estipuladas 

em norma e consistindo em soluções que se voltam ao processo ou que influenciam seu tramite; e (iii) gerenciais, 

que correspondem a medidas administrativas ou judiciais de gerenciamento de recursos humanos, materiais ou 

estruturais e técnicas de gerenciamento de processos, salientando-se que soluções pré-processuais e processuais 

podem ser consideradas também gerenciais. (GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross, op. cit. p. 

137-138. 
78  SALLES, Carlos Alberto de. Mecanismos alternativos de solução de controvérsias e acesso à justiça: a 

inafastabilidade da tutela jurisdicional recolocada. In: FUX, Luiz; NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim. Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São 

Paulo: RT, 2006, p. 789. 
79 TARTUCE, Fernanda, op. cit., p. 176. 
80 BRAGA NETO, Adolfo. Os advogados, o conflito e a mediação. In: OLIVEIRA, Ângela (coord.). Mediação: 

métodos de resolução de controvérsia. São Paulo: LTr, 1999, p. 93. 
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Segundo Tartuce, as diferenças repousam principalmente no que tange à elaboração de 

propostas de solução. Enquanto na conciliação seria lícito ao terceiro fazê-lo, na mediação o 

terceiro não deveria sugeri-las. Ademais, “na mediação, as questões subjetivas costumam ter 

maior espaço porque as relações são continuadas, enquanto na conciliação o foco tende a ser 

objetivo, porque as interações entre os envolvidos costumam ser episódicas”81. 

Para Lília de Morais Sales, 

A diferença fundamental entre a mediação e a conciliação reside no 

conteúdo de cada instituto. Na conciliação, o objetivo é o acordo, ou 

seja, as partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para 

evitar um processo judicial. Na mediação, as partes não devem ser 

entendidas como adversárias, e o acordo é a consequência da real 

comunicação entre as partes. Na conciliação o conciliador sugere, 

interfere, aconselha. Na mediação, o mediador facilita a comunicação, 

sem induzir as partes ao acordo82. 

 

O legislador brasileiro, na recente reforma processual, normatizou a definição de 

mediador e conciliador: 

Art. 165. omissis. 

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não 

houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o 

litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento 

ou intimidação para que as partes conciliem.  

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 

vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a 

compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles 

possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si 

próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.  

 

Ainda sobre as diferenças entre a mediação e conciliação na concepção brasileira, 

Daniela Monteiro Gabbay classifica a distinção de acordo com (i) a forma de atuação e 

capacitação do terceiro, (ii) o controle exercido sobre o processo, (iii) o tipo de conflito, e a (iv) 

a relação entre as partes, destacando que a atuação do conciliador se dá de modo mais ativo e 

diretivo, utilizando técnicas para conduzir as partes a um acordo, enquanto a mediação tem foco 

no relacionamento, buscando incutir nas partes o protagonismo e a responsabilidade pela 

solução do conflito83. 

 
81 TARTUCE, Fernanda, op. cit., p. 179. 
82 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e Mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 38. 
83 apud ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, 

a mediação e os grandes litigantes do judiciário. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-27012015-

163101/publico/DissertacaoMariaCecilia_de_AraujoAsperti.pdf. Acesso em: 15 jun. 2019, p. 52. 
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Cotejando as definições normativas acima apontadas e esta última conceituação, 

percebe-se que aparenta ter sido exatamente este o espírito a nortear o legislador brasileiro. 

 

4.4.1 Críticas à adoção de meios consensuais em disputas envolvendo litigantes repetitivos 

Apesar da vantagem dos meios consensuais como forma de resposta gerencial à 

litigiosidade repetitiva, há evidentemente críticas à sua adoção. 

Marc Galanter argumenta que os litigantes repetitivos possuem vantagens comparativas 

em relação aos litigantes ocasionais, por conseguirem antever os resultados da litigância e por 

possuírem riscos menores em cada caso, ao contrário daqueles que não possuam recursos para 

barganhar solução de curto prazo e tampouco para perseguir seus interesses no longo prazo84. 

Tais vantagens alardeadas por Galanter no âmbito das disputas repetitivas, deflagradas 

pelos litigantes repetitivos, são bem sintetizadas por Maria Cecília Asperti: 

“(i) acúmulo de inteligência e expertise para atuar preventivamente, 

estruturando melhor suas operações e seus contratos, por litigarem com 

frequência; 

(ii) mais fácil acesso a especialistas e mais possibilidades de realização 

de economia em escala; 

(iii) mais chances de se engajarem em relações informais com agentes 

institucionais que poderão lhes render vantagens no acesso e na 

tramitação burocrática dessas instituições (e.g. cartorários, escreventes, 

etc.); 

(iv) interesse em manter uma reputação de negociador como forma de 

reafirmar sua posição no processo de negociação, ao contrário do 

litigante ocasional, que não tem uma reputação a manter (dado que não 

se envolve nesse tipo de disputa com frequência) e que mais 

dificilmente se compromete a negociar; 

(v) possibilidade de assumir riscos. Quanto maior for o risco para o 

litigante ocasional, mais provável que ele adote uma estratégia 

“minimax” (minimizar a probabilidade que envolva o maior risco). No 

entanto, como os riscos são relativamente menores para os litigantes 

repetitivos, eles podem adotar estratégias pensadas para maximização 

do ganho em escala na série de demandas (repetitivas) em que estão 

envolvidos; 

(vi) possibilidade de abdicar de ganhos imediatos em favor de uma 

estratégia para instigar mudanças legislativas, possuindo interesses e 

recursos para influenciar o processo legislativo (e.g. lobby); 

(vii) possibilidade de atuar para mudar os precedentes 

jurisprudenciais 85  buscando um resultado mais vantajoso em casos 

 
84 GALANTER, Marc, op. cit., p. 47. 
85  Apenas a título ilustrativo, após a constatação do elevado número de executivos judiciais envolvendo o 

município de Manaus, o juízo em que tramitavam os feitos, em determinado momento decidiu, isoladamente, 

extinguir o máximo de processos possíveis ao argumento de que nos mesmos estava ausente a indicação de CPF 
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futuros, ainda que isso implique uma perda de possíveis ganhos 

imediatos.”86 

 

Além das vantagens decorrentes do referido poder de barganha, Owen Fiss, em seu 

artigo “Contra o Acordo” 87 , enumera diversas razões pelas quais entende que não seria 

adequada a utilização de métodos compositivos nas demandas envolvendo litigantes repetitivos, 

quais sejam:  

a) a disparidade de recursos das partes – o autor aponta três causas pelas quais a 

disparidade pode influenciar a negociação: a hipossuficiência informacional, a necessidade de 

reparação imediata dos danos, e a impossibilidade de financiamento dos custos do litígio; 

b) a ausência de consentimento legítimo (a voz autorizativa do acordo); 

c) a falta de uma base para o envolvimento judicial continuado; 

d) e a ausência da efetiva resolução do conflito. 

Segundo Fiss – cuja análise tem por pano de fundo questões constitucionais e a 

atribuição de seus valores às controvérsias – somente o Poder Judiciário poderia diminuir o 

impacto das desigualdades distributivas, equalizando a condição das partes. 

Compartilhando de similar entendimento, Bruno Takahashi, em estudo acerca de 

demandas previdenciárias, assevera que o que se critica é a inexistência de uma alternativa real 

de composição ante a deficiência do Poder Judiciário, uma vez que as partes em regra estarão 

em posição de desigualdade, já que os cidadãos não terão o mesmo acesso a informações de 

que dispõe o INSS: 

“Não se nega a possibilidade da realização de acordos com renúncia de 

atrasados, desde que a parte-autora esteja devidamente esclarecida 

acerca dessa situação e assim opte livremente. No entanto, o que se 

critica é a inexistência de uma alternativa real ante a deficiência do 

Poder Judiciário. Em outros termos, a lentidão da máquina estatal vem 

servindo como mecanismo de coação da parte-autora em aceitar uma 

proposta de acordo. Trabalhando com economia de escala e contando 

 
e CNPJ dos contribuintes, levando o município a interpor diversos recursos, até o Superior Tribunal de Justiça, 

ensejando a edição de súmulas, contrária àquela decisão do juízo e, portanto, favorável à manutenção do acervo 

de processos: Súmula 558 STJ: Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o 

argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada (REsp  1.450.819/AM, 

Rel.  Min.  Sergio Kukina, DJe 12.12.2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973). 
86 ASPERTI, Maria Cecília, op. cit., p. 39. 
87 FISS, Owen. Contra o Acordo. In: SALLES, Carlos Alberto de (org.). Um novo Processo Civil: estudos norte-

americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. Coord. de tradução Carlos Alberto de Salles. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 121-145. 
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com um corpo técnico capacitado, o INSS tem pleno conhecimento dos 

mecanismos processuais e pode aguardar o desfecho da demanda.”88 

 

Daí o seu entendimento de que o Poder Judiciário ostenta papel fundamental de 

equalização das partes para se alcançar uma melhoria qualitativa na celebração de acordos nas 

lides previdenciárias. 

Em relação ao  redesenho do fluxo de cobrança de créditos da Fazenda Pública, as 

medidas propostas, como adiante se verá, buscam mitigar as críticas aqui destacadas, uma vez 

que (i) o escalonamento da cobrança desonera o devedor de vários custos de transação da 

exclusiva judicialização; (ii) como se trata de débitos de cobrança continuada (geralmente 

anuais), o seu desfecho é talvez de maior relevância para o próprio ente estatal, que depende da 

receita e almeja evitar potenciais novos litígios; e (iii) é interesse da Administração, por 

intermédio do diálogo, até pela natureza e alcance dos tributos de que aqui se cuida (IPTU, por 

exemplo), que todas as circunstâncias fáticas que envolvem a cobrança sejam esclarecidas junto 

aos contribuintes, compartilhando o aspecto informacional. 

Ademais, nada obsta que, constatada situação de vulnerabilidade e necessitado 

assessoramento jurídico, seja solicitado o acompanhamento da Defensoria Pública. 

  

4.5 ADRs, o Design de Sistema de Disputas e a Administração Pública 

4.5.1 Técnicas e princípios norteadores do Design de Sistema de Disputas 

Como já afirmado, a inserção de meios consensuais na solução de conflitos que 

envolvem litigantes repetitivos, como o caso da cobrança de créditos públicos, não pode se dar 

de maneira isolada, reclamando, pois, a reflexão sobre todo o sistema de cobrança consideradas 

as suas peculiaridades. 

Uma das técnicas adotadas para tratar o contexto específico das demandas é a de 

desenho de sistema de resolução de disputas, pela customização de sistemas para, por 

intermédio de uma solução gerencial, pôr-se fim às controvérsias. 

Conceito desenvolvido por William Ury, Jeanne Brett e Steven Goldberg na década de 

198089, o denominado “Design de Sistemas de Disputas” (DSD) consiste, de acordo com Diego 

 
88 TAKAHASHI, Bruno. O Direito Processual Previdenciário, a conciliação e o papel do Poder Judiciário. Revista 

de Doutrina da 4ª Região. Porto Alegre, n. 60, jun. 2014. Disponível em: 

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao060/Bruno_Takahashi.html. Acesso em: 17 jun. 2019. 
89 apud  FALECK, Diego. Introdução ao Design do Sistema de Disputas: Câmara de Indenização 3054. Revista 

brasileira de arbitragem. Ano V, n. 23, São Paulo: IOB, 2009. 
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Faleck90, na construção de sistemas customizados de resolução de disputas, com procedimentos 

criados sob medida para lidar com um conflito determinado ou uma série destes. 

Comum na experiência norte-americana de métodos alternativos de resolução de 

controvérsias, tendo sido utilizado por exemplo para atendimento de vítimas e envolvidos no 

trágico evento de 11 de setembro de 2001, o DSD tem exemplos bastante exitosos no Brasil, 

como no caso da Câmara de Indenização 3054 (CI 3054), decorrente do acidente com o voo 

3054 da TAM, que acarretou a morte de 199 pessoas, e do Programa de Indenização Voo 447 

(PI 447), envolvendo a indenização às vítimas do acidente com um avião da Air France em 

maio de 2009 no Oceano Atlântico. 

A premissa da modelagem é a de que quanto mais específico e adequado às 

peculiaridades dos interesses em disputa, maior a suscetibilidade de sua adesão pelos 

interessados, evitando-se socorrer ao monopólio da justiça estatal para dirimir o conflito. 

Há princípios e técnicas gerais que precisam ser atendidos para que o desenho do sistema 

de disputas alcance esse desiderato de ser aderido pelas partes em potencial disputa e de trazê-

las para a solução do conflito de forma colaborativa e convincente no sentido da satisfação dos 

interesses dos envolvidos. 

Em relação aos princípios, destaca-se basicamente o da adequação, próprio de um 

sistema feito sob medida, do qual decorrem alguns outros, como o da isonomia, efetividade e 

da eficiência. 

O princípio da adequação, basilar para o sucesso de um DSD, consiste no equilíbrio de 

customização que deve permear objeto, partícipes e finalidades. É inadequado o sistema que, 

para situações diversas, em quaisquer de seus aspectos, esteja baseado em soluções 

padronizadas. 

Tem-se, assim, por alinhado ao princípio da adequação, o sistema que trate de forma 

específica os litígios de acordo com as partes envolvidas, o objeto em si do conflito e os 

interesses almejados pelos partícipes, que muitas das vezes aparentam-se contrapostos apenas 

em tese. 

No caso das câmaras de indenização, fica fácil compreender essas peculiaridades, 

considerando, dentre outros aspectos, a diferença social e as relações que envolvem vítimas e 

 
90 ibidem, p. 9. 
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parentes que buscaram a reparação, forma de comprovação dos vínculos afetivos, monetização 

das expectativas de vida e a disposição para o litígio. 

O sistema adequado prima pela observância do princípio da isonomia, a fim de que 

adquira legitimidade e atraia a confiança das partes, afinal, é preciso garantir que a situações 

assemelhadas se destine o mesmo tratamento e os mesmos parâmetros de encaminhamentos e 

resolutividade. 

Em relação ao princípio da efetividade, tem-se que o DSD deve primar pela satisfação 

dos interesses em disputa, sem se basear exclusivamente no escorreito atendimento das normas 

ou regras para a procedimentalização do litígio. 

Dito de outro modo, não basta, para o desenho de sistema de disputas, que haja o régio 

cumprimento de normas caso as partes não tenham, ao final, o interesse controvertido atendido 

por meio de uma solução construída de modo consensual. 

Por fim, o princípio da eficiência leva em consideração a ponderação entre os custos de 

transação da disputa e do próprio desenho customizado do sistema, sem cuidar necessariamente 

do resultado.  

Ou seja, a ideia é maximizar os benefícios de um sistema sob medida, mediante a 

utilização, na sua construção, do menor custo possível. Para tanto, ganha especial importância 

a utilização de um mesmo sistema, sempre que cabível e adequado, para múltiplas situações 

cujas peculiaridades se assemelhem. 

No que tange às técnicas, Paulo Henrique Raiol Ostia, baseando-se nas lições dos 

criadores do conceito de DSD, elenca as metodologias que devem ser adotadas pelos partícipes 

e designers do modelo:  

i. o conflito deve ser tratado, preferencialmente, com foco nos interesses 

das partes; ii) o sistema de solução de conflito deve ser desenhado de 

forma escalonada, prevendo diferentes mecanismos em sequência, do 

menos para o mais custoso; iii) apesar da ênfase no interesse, devem ser 

previstos procedimentos de baixo custo, baseados em regras e força, 

que funcionem como vias complementares, caso os métodos 

consensuais baseados em interesses venham a falhar; iv) o 

procedimento desenhado deve ser criado de forma a encorajar os 

litigantes a voltar à negociação; v) devem ser desenhados mecanismos 

profiláticos, que previnam o surgimento do conflito ou da disputa, 

baseados em procedimentos de consulta prévia ou feedback das partes 

e interessados em relação às soluções alcançadas pelo sistema; vi) deve-

se providenciar motivação, habilidades e os recursos necessários às 
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partes, aos interessados e aos sujeitos necessários para fazer o 

mecanismo funcionar”91. 

 

As técnicas mencionadas deixam claro o propósito de ênfase no enfrentamento dos 

interesses em disputa, e revela três pontos que merecem especial atenção. 

O primeiro, é o encorajamento que o desenho do sistema de disputas deve gerar aos 

partícipes para sempre insistir na negociação. O destaque para esse item decorre do paradoxal 

tratamento que os sistemas ordinários de resolução de conflitos destinam aos seus partícipes. 

É que, apesar de em regra, a jurisdição estatal historicamente prestigiar – pelo menos 

em tese – a conciliação e outros métodos consensuais de resolução de conflitos, é preciso 

reconhecer a ausência de formação técnica de seus mentores, de modo que a opção pelo 

consenso e mediação sempre foi mais retórica do que efetivamente prática.  

O segundo ponto é a preocupação não apenas com a fase posterior ao surgimento do 

conflito, mas em meios que o previnam. Em se tratando, diferentemente dos casos clássicos de 

acidentes de aviação – os quais são marcadamente transitórios –, em hipóteses de conflitos cuja 

recorrência é sempre perene, como o são os litígios envolvendo a cobrança de créditos pelo 

Poder Público, essa técnica é absolutamente relevante. 

E, por fim, é muito importante a técnica da retroalimentação de feedback com as 

experiências vivenciadas, item que também é despercebido pela usual utilização dos meios 

estatais de resolução de conflitos, que não possuem mecanismos de avaliação e correção. 

A preocupação com este monitoramento e acompanhamento contínuo da política 

consensual adotada, que inclusive já conta com fundamento normativo92 no Brasil, é muito bem 

explicitado no manual de mediação e conciliação da Justiça Federal93, no qual se destaca que 

 
91 OSTIA, Paulo Henrique Raiol. Desenho do sistema de solução de conflito: sistemas indenizatórios em interesses 

individuais homogêneos. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-11022015-081205/ 

publico/Dissertacao_Paulo_Henrique_Raiol_Ostia_5439266.pdf. Acesso em: 28 abr. 2018, p. 108-109 
92 Resolução n. 125/2010 CNJ - Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: XII – monitorar, inclusive 

por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania, o seu adequado funcionamento, a avaliação da capacitação e treinamento dos 

mediadores/conciliadores, orientando e dando apoio às localidades que estiverem enfrentando dificuldades na 

efetivação da política judiciária nacional instituída por esta Resolução. 
93 Destaca-se no manual que “a avaliação das sessões de mediação e conciliação é fundamental em qualquer 

desenho de solução de disputas, seja em programas institucionalizados (como centros ou centrais de solução de 

conflitos e cidadania), seja em iniciativas específicas voltadas para casos complexos (como em Desenho de 

Sistemas de Disputas). No geral, a avaliação permanente é de suma relevância para a institucionalização de boas 

práticas no âmbito da mediação e conciliação e seu constante aprimoramento, além de garantir a escuta do 

usuário/mediando em relação ao resultado da sessão e à forma de obtenção do mesmo”. (TAKAHASHI, Bruno 
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sem tal providência se corre o risco de se repetir indefinidamente o mesmo procedimento, 

sendo, pois, medida de aprimoramento e que busca garantir a adequação dos serviços prestados. 

 

  

 
et al. Manual de mediação e conciliação na Justiça Federal. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2019. 

Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-

1/publicacoes-1/outras-publicacoes/manual-de-mediacao-e-conciliacao-na-jf-versao-online.pdf. Acesso em: 1 

jun. 2019. p. 85). 

https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/outras-publicacoes/manual-de-mediacao-e-conciliacao-na-jf-versao-online.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/outras-publicacoes/manual-de-mediacao-e-conciliacao-na-jf-versao-online.pdf
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CAPÍTULO 5 – CEJUSC DÍVIDA ATIVA COMO ALTERNATIVA PRÉ-

PROCESSUAL AO ATUAL MODELO DE EXCLUSIVA 

JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA DE CRÉDITOS PÚBLICOS 

 

5.1 O redesenho customizado do sistema de cobrança de créditos públicos no município 

de Manaus, e a introdução do CEJUSC Dívida Ativa como fase pré-processual alternativa 

ao atual modelo de cobrança 

Como se observou no capítulo anterior, a customização de um sistema de disputas não 

se constitui num processo em si mesmo, mas é técnica metodológica, alicerçada em premissas 

e princípios claros e definidos, almejando a solução mais adequada dos conflitos de acordo com 

os interesses das partes, prestigiando sobretudo o postulado da eficiência. 

Apesar de todos os diagnósticos de grave crise em razão das elevadas taxas de 

congestionamento do Poder Judiciário, cujas fragilidades e problemas são deveras conhecidos, 

é preciso fomentar um movimento de novas práticas na tentativa de obter um modelo adequado 

de solução de controvérsias de acordo com as peculiaridades seja dos interesses em jogo seja 

das pessoas envolvidas. 

Delineado o atual sistema de cobrança de créditos públicos e identificadas as principais 

falhas de governança, faz-se necessário pensar em uma solução alternativa, marcadamente 

harmônica e cooperativa, para fins de torná-lo eficiente e menos hostil e burocrático. 

A tendência atual de ênfase na consensualidade e em métodos adequados e não 

adversariais para a solução de controvérsias, contrapondo-se, assim, à antiga concepção de 

jurisdição exclusivamente impositiva e estatal, vem ao encontro da necessidade de superar o 

colapso constatado na cobrança de créditos públicos. 

Para tanto, é preciso implementar novos atos de gestão, evitar práticas repetidas e 

envolver os partícipes desse sistema de forma coordenada, aproximando-os da sociedade (e do 

contribuinte), e fomentando a conciliação. 

Foi com esse propósito, como aqui já destacado, que entrou em vigor a Lei n. 13.140, 

de 2015, estabelecendo procedimentos de mediação entre particulares e também envolvendo a 

Administração Pública, prevendo, em seu art. 24, a criação dos denominados Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania: 

Art. 24.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual 

de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 
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conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo 

desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 

estimular a autocomposição.  

 

A inovação, no que interessa ao caso em estudo, é o envolvimento do Poder Judiciário 

e das partes, particulares ou públicas, pessoas físicas ou jurídicas, em um momento pré-

processual, facultando-lhes, por meio da conciliação e mediação, alcançar soluções rápidas, 

eficientes e menos custosas, aproximando assim a relação fisco-contribuinte. 

A partir desse novo diploma normativo, e dos referidos centros, seguindo uma tendência 

já inaugurada pelo então novo CPC (art. 3º, §3º), incentivou-se o estímulo a mecanismos de 

solução não adversarial de litígios. 

Com esse estímulo, e estando a solução consensual abrangida pelo novo marco legal 

também na fase pré-processual, há de se repensar o sistema de cobrança de créditos públicos a 

fim de que ele também convirja para esse ambiente cooperativo e eficiente de resolução de 

controvérsias. 

Com efeito, se estabelecida por lei, como aqui já referido, a submissão dos conflitos em 

geral envolvendo o Poder Público a uma etapa de conciliação obrigatória prévia, de acordo com 

a nova ritualística processual instaurada, não haveria sentido em se obstar idêntica providência, 

no contexto da busca de redução da litigiosidade, às demandas executivas regidas pela Lei de 

Execuções Fiscais, sobretudo quando representam cerca de um terço dos processos judiciais em 

curso no Brasil e geram, na hipótese de resistência do devedor, um procedimento ordinarizado. 

Devem as entidades públicas, assim, em cooperação com o Poder Judiciário, estudar e 

implementar formas customizadas de tratamento de demandas e solução de conflitos que 

envolvem a recuperação de sua receita. 

Assim como o êxito verificado em alguns centros de solução de conflitos em matéria de 

família, nos quais encorajadas as partes a resolver de forma definitiva e colaborativa os seus 

litígios a fim de não potencializar a deflagração de novas lides95, é preciso investir na construção 

de soluções sob medida para evitar a repetição de demandas contra o Poder Público. 

 
95  Pense-se, por exemplo, na ação de divórcio decidida por imposição estatal e gerando, a partir do 

descontentamento de alguma ou de ambas as partes, novas e intermináveis demandas, seja no aspecto cível, 

como ação de alimentos, revisão de alimentos, guarda de filhos e afins, seja no aspecto criminal, em razão de 

ilícitos decorrentes da desestruturação familiar e da ausência de consenso na solução da contenda original. 



67 
 

Quanto mais colaborativo e interativo, e quanto maior o encorajamento para que as 

partes envidem os esforços para definitivamente alcançar seus interesses, tanto mais exitosa 

será a obtenção de resultados satisfatórios às partes. 

Torna-se cada vez mais necessário compreender, assim, que a solução e o enfrentamento 

de controvérsias não é algo que deve ser tratado de forma unilateral pelos órgãos incumbidos 

da função jurisdicional, mas compartilhado e retroalimentado pelos seus principais usuários, 

como, no caso presente, a própria Administração Pública. 

No caso do município de Manaus, seguindo-se essas premissas, e a partir do amplo 

estudo para enfrentar as hipóteses suscitadas neste trabalho, propôs-se, primeiramente, 

classificar o objeto do litígio, a partir dos custos da disputa ou custos de transação. Não se pode 

dar o mesmo tratamento para cobranças de todas as espécies, devendo-se ter soluções 

diferenciadas para pequenos, médios e grandes devedores. 

Outrossim, há também de se classificar a cobrança de acordo com o seu sujeito passivo, 

se pessoa física, jurídica, não se podendo uniformizar técnicas para tratar de pessoas muitas 

vezes hipossuficientes e de outras que compõem pródigos conglomerados econômicos. 

Por fim, há de se escalonar o sistema de solução de disputas, compreendendo 

mecanismos e abordagens de acordo com o avanço das negociações, tendo-se sempre em mente 

que quanto mais prolongado o litígio, mais custoso para a Administração e mais distante a 

recuperação de ativos indispensáveis para a consecução de necessidades públicas. 

Desse modo, após o estabelecimento do filtro legislativo econômico para o ajuizamento 

de execuções fiscais, como visto no capítulo 3, era preciso redesenhar todo o sistema de 

cobrança, a fim de alcançar melhores índices de eficiência e eficácia, adotando-se, até pelo êxito 

obtido em outras matérias, uma fase de conciliação pré-processual, inspirada no modelo italiano 

de conciliazione giudiciale , implementada por meio do CEJUSC Dívida Ativa. 

Sintetiza Heleno Taveira Torres acerca da aplicação do instituto italiano: 

“Uma alternativa que merece encômios, praticada atualmente no direito 

italiano como solução de controvérsia em matéria tributária, é a chamada 

conciliação judicial (Lei n. 656, de 30.11.94; D.L. n. 218, de 19.06.1997) à 

semelhança do que ocorre nos domínios de outras matérias, como a trabalhista 

ou de direito de família, que pode ser provocada no início de qualquer processo 

judicial, no âmbito de juízo singular, visando à composição da lide mediante 

acordo prévio, gerando efeitos vinculantes e definitivos para as partes, 

contribuinte e Administração, quando assim o confirme o recurso necessário. 

Materialmente, essa conciliação prévia não encontra qualquer restrição, 

podendo reportar-se a provas, matérias de fato ou de direito que se trate de 

tributos sobre os quais a ‘Comissione Tributaria’ tenha domínio e o Juiz seja 

competente para julgar; e formalmente, constitui-se como instituto 
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eminentemente processual, ao pressupor um processo judicial em curso. 

Seguindo uma espécie de ‘incidente processual’, é oportunidade que a lei 

confere às partes para que ponham fim ao conflito, previamente ao 

procedimento judicial. Tanto a Administração como o contribuinte podem 

propor a conciliação, inclusive solicitando audiência própria para este fim. 

Alcançando bom êxito, a Administração expede um ‘decreto de extinção do 

processo’, com eficácia de 20 dias, dentro do qual o contribuinte poderá efetuar 

o pagamento e, consequentemente, promover a extinção da dívida tributária. 

Outro efeito adicional é reduzir a um terço o montante da sanção pecuniária 

eventualmente imposta ao contribuinte”
96. 

 

Inspirando-se assim no modelo italiano de conciliação judicial, a proposta adotada no 

município de Manaus é a da implementação do CEJUSC Dívida Ativa como fase pré-processual 

obrigatória ao ajuizamento de execuções fiscais. 

Frustrada a recuperação de crédito, após o ato interno de lançamento, a notificação 

externa primeva (órgãos fazendários) e o confronto da dívida com o devedor (procuradorias), 

seria inaugurada uma fase de cobrança pré-processual, com a tentativa de conciliação judicial 

em audiência com tal finalidade, antes do efetivo ajuizamento de qualquer execução. 

A medida evitaria os custos inerentes a um processo e, a partir da aproximação das 

partes devedora e credora com um terceiro97 desinteressado, qualificado para promover um 

consenso por meio dos esclarecimentos, teria maior probabilidade de tornar exitosa a cobrança. 

Veja-se que o que se propõe é uma redistribuição das funções que hoje se superpõem 

(os três órgãos assumem em parte atribuições comuns), de acordo com suas finalidades 

precípuas, trazendo uma ressignificação a todo o processo de cobrança a partir da ênfase na 

aproximação da relação entre o Estado e o contribuinte. 

Assim, o município firmou termo de cooperação com o Poder Judiciário, no qual 

ajustado compromisso geral de conjugar esforços com vistas à boa gestão das ações de 

execuções fiscais bem como fomentar a adesão do município a meios extrajudiciais de 

recuperação de ativos, aí incluída a implementação do CEJUSC Dívida Ativa (ANEXO B). 

 
96  TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas alternativas para 

resolução de conflitos entre administração e contribuintes – simplificação e eficiência administrativa. In: 

BOSSA, Gisele Barra et al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o CPC/2015: contributos 

práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017, p. 324-

325. 
97 A participação do terceiro é fundamental, na medida em que estes dominam técnicas potencializadoras da 

solução do litígio, corroborando pela advertência feita por Diego Faleck no sentido de que “a mediação e a 

conciliação são, por excelência, a facilitação por um terceiro neutro de uma negociação entre as partes”. 

(FALECK, Diego apud MEGNA, Bruno Lopes, op. cit.) 
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Pelo aludido termo, o município passou a ser responsável por ceder agentes públicos 

(22), dentre servidores e estagiários, ao Tribunal de Justiça, a quem cabe o seu treinamento e 

direcionamento para atuar de forma qualificada no CEJUSC e na Vara da Dívida Ativa. 

Ademais, as partes firmaram o compromisso na priorização da cobrança extrajudicial, 

mediante a promoção do protesto extrajudicial, conciliação e ajuste de convênios com órgãos 

de proteção ao crédito para a restrição do nome do devedor. 

Apenas de não ser objetivamente o foco deste estudo, o acordo também busca enfrentar 

o segundo maior gargalo das execuções fiscais, de acordo com o estudo do IPEA, qual seja a 

não localização de patrimônio passível de constrição, buscando enfatizar a adoção, 

preferencialmente, de penhora eletrônica de bens e valores e a penhora por termo de bens 

móveis e imóveis. 

Com a implementação das medidas e o redesenho do modelo então vigente, a cobrança 

passa a ser dividida, assim, nas seguintes etapas: 

a) débitos de até 52,13 UFMs (R$ 5.305,79): submetidos a cobranças por órgãos 

detentores de serviço de restrição creditícia, tais como SPC e Serasa; 

b) débitos superiores a 52,13 UFMs e inferiores a 100 UFMs (R$ 10.178,00): 

submetidos a cobrança pelos cartórios de protesto; 

c) débitos superiores a 100 UFMs (R$ 10.178,00): submetidos à fase pré-processual de 

conciliação no CEJUSC Dívida Ativa para, apenas na hipótese de frustração, serem 

encaminhados à judicialização. 

 

Abaixo se destaca o fluxograma atual da cobrança dos créditos da União e daquele 

resultado do presente trabalho, que passará a ser adotado no município de Manaus: 
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Figura 8 - Fluxo geral da dívida ativa da União 

 

Fonte: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/fluxo_divida.jpg 
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Figura 9 – Novo fluxograma da cobrança da dívida ativa no âmbito do município de Manaus. 

 

Fonte: PGM Manaus 
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Observa-se assim que a customização proposta contempla, a um só tempo, a redução 

significativa de processos a serem ajuizados em razão do valor (débitos abaixo de 100 UFMs, 

ressalvadas as exceções legais98), os quais passam a ser direcionados para cobrança por meio 

de organizações restritivas de crédito e protesto extrajudicial, bem como a instituição de fase 

dialógica, prévia ao ajuizamento, por intermédio do CEJUSC Dívida Ativa, para aproximar as 

partes e instá-las a buscar a solução do litígio antes de sua formalização executiva. 

 

5.2 Os atores envolvidos no CEJUSC Dívida Ativa 

Diversos são os atores envolvidos na implementação do CEJUSC Dívida Ativa e das 

medidas desejadas para tornar mais eficiente a cobrança na modelagem desenvolvida no 

município de Manaus. 

Inicialmente, tem-se o Poder Público municipal, representado por seus procuradores 

(advogados públicos), integrantes de carreira e divididos em seções especializadas, de acordo 

com a matéria. No caso das audiências, caso a matéria seja tributária, a participação se dará por 

Procurador lotado na Procuradoria Especializada da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial, 

enquanto se envolver questões não tributárias, como por exemplo multas por descumprimento 

de legislação ambiental, será chamado o respectivo Procurador atuante naquela área. 

A intenção de oportunizar na audiência a participação não apenas de um representante 

da Fazenda Pública, mas de alguém com conhecimento acerca da matéria de fundo visa 

exatamente ao alcance da aproximação das partes na efetiva compreensão das circunstâncias 

que ensejaram o seu lançamento. 

Além do Poder Público, autor das demandas, há a parte adversa, aqui denominada 

devedor, que pode ser pessoa física ou jurídica, contribuinte instado pela Fazenda a responder 

por uma dívida lançada em seu desfavor. 

É comum e até desejável que advogados, representantes dos devedores, também 

participem das audiências de conciliação, a fim de esclarecer os direitos daqueles e auxiliá-los, 

sempre quando possível, para celebração do acordo e finalização da contenda. 

Considerando que grande parte dos devedores não dispõe de advogados constituídos nos 

regulares processos de execução fiscal, por questões geralmente de incremento de custos, a 

reflexão sobre a necessidade de legitimação de uma defesa ou qualificada assessoria àqueles  

 
98 De acordo com o art. 1º, §3º da Lei Municipal n. 1.988, de 2015, “O limite estabelecido no caput (100 UFMs) 

não se aplica quando se tratar de créditos não tributários decorrentes de multa por infração administrativa, de 

quantia cobrada por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ou de outras hipóteses 

estabelecidas por ato do Procurador-Geral do Município”. 
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que são demandados pelo Poder Público enseja uma recomendação de conduta para que a 

Defensoria Pública também passe a figurar como um ator do processo. 

Os conciliadores, que conduzirão as audiências, são servidores públicos ou estagiários 

capacitados para a função pelo Poder Judiciário. A eles cabe o esclarecimento da disputa às 

partes, bem como o incentivo à discussão e solução da controvérsia, por meio de uma fala 

qualificada e propositiva. 

Por fim, o juiz de Direito também é um ator imprescindível na concepção do CEJUSC 

aqui desenvolvido. A ele cabe a coordenação do centro judiciário, a homologação dos acordos, 

“legitimando” a negociação feita, e a participação em audiências que demandem uma atuação 

mais efetiva em razão, por exemplo, dos valores envolvidos ou da matéria discutida.  

 

5.3 A projeto-piloto de CEJUSC Dívida Ativa realizado no município de Manaus  

Em meados de 2018, a PGM Manaus decidiu fazer uma experiência, como projeto-

piloto, juntamente com o Poder Judiciário, do CEJUSC Dívida Ativa, tendo sido intimadas as 

partes de 207 (duzentos e sete) processos, obtendo-se ao final a realização de 36 audiências de 

conciliação alusivas a processos selecionados principalmente de autos de infração e de IPTU. 

Realizadas em dois dias (28 e 29 de maio), com prévio treinamento de conciliadores, as 

audiências resultaram na celebração de 17 acordos, os quais representaram um total de R$ 

5.436.256,62 (cinco milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e duzentos e cinquenta e seis reais 

e sessenta e dois centavos) negociados em benefício da municipalidade99. 

Dentre os processos em que houve êxito na conciliação, como se observa na listagem 

ao final anexada (ANEXO E), 09 (nove) tinham como objeto débitos de autos de infração 

(100% figurando como devedores pessoas jurídicas), e 08 (oito), débitos de IPTU (50% 

figurando como devedores pessoas físicas). 

Em 10 dos 17 acordos celebrados (60% do total), os devedores encontravam-se 

assistidos por advogados, que também firmaram os termos posteriormente submetidos à 

homologação pelo juiz de direito coordenador do CEJUSC. 

A experiência deixou evidente a possibilidade de solução da cobrança mediante a 

aproximação das partes e da exaustiva negociação mediada por um conciliador, sendo 

 
99 “Audiências de conciliação do Cejusc da Fazenda Pública Municipal resultam em mais de R$ 5 milhões em 

acordos”. Disponível em: https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10500: 

audiencias-de-conciliacao-do-cejusc-da-fazenda-publica-municipal-resultam-em-mais-de-r-5-milhoes-em-

acordos&catid=33:ct-destaque-noticias&Itemid=1331. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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importante o registro de que naquela oportunidade a única concessão oferecida pela Fazenda 

Pública foi a redução de honorários advocatícios, de 10% para 5% do valor da dívida. 

 

5.4 Benefícios da customização da cobrança e da conciliação por meio do CEJUSC Dívida 

Ativa 

Implementadas mudanças no atual modelo para efetivar a cobrança dos créditos da 

Fazenda Pública, é natural que se identifiquem os benefícios e os desafios e críticas aos novos 

métodos. 

As vantagens do modelo adotado pelo município de Manaus a partir deste estudo estão 

intrinsecamente ligadas aos próprios motivos que o ensejaram, notadamente a recuperação de 

ativos e a aproximação e dinâmica da Fazenda Pública com o contribuinte, potencializado uma 

desejada educação em direitos. 

Inicialmente, a especialização de diversas “portas” de cobrança, de acordo com o perfil 

da dívida, gera maior probabilidade de recuperação de receita (incremento financeiro para a 

consecução de políticas públicas). Como os estudos que precederam e sustentaram o redesenho 

demonstraram, a reação do contribuinte varia de acordo com o valor da dívida e o método 

empregado para a cobrança. 

A customização gera, ainda, a obtenção de resultados mais rápidos e econômicos, 

evitando os custos de transação que envolvem a judicialização dos conflitos. Com efeito, levar 

uma demanda ao Judiciário encarece não apenas a dívida, mas importa em custos tanto para o 

poder público quanto para o contribuinte que demandará a atuação de um advogado na defesa 

de seus interesses. 

Ademais, com as medidas aqui propostas fomenta-se o aperfeiçoamento do próprio 

sistema judicial, em razão da redução do acervo de processos em curso, e da possibilidade de 

utilização dos recursos humanos e financeiros em outras frentes em que de fato cogente a 

solução do litígio pelo Poder Judiciário. 

Todos esses benefícios podem ser identificados em cada fase de cobrança instituída pela 

municipalidade: 

a) a sujeição de débitos de pequeno valor, até 52,13 UFMS aos serviços de proteção 

ao crédito, diminui significativamente os encargos da dívida para os pequenos 

devedores, e evita os custos e o enforcement de bloqueios judiciais; 

b) a remessa dos débitos em valor intermediário (52,13 a 100 UFMs) aos cartórios de 

protesto atrai maiores custos a quem potencialmente tem maior probabilidade de 
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solver a dívida, gera para a Fazenda Pública maior retorno considerando maior 

probabilidade de notificação pessoal do contribuinte e prazo pequeno para 

regularização – tríduo legal; 

c) a instauração de uma fase obrigatória de conciliação pré-processual, para os débitos 

acima de 100 UFMs, evita a automática judicialização e possibilita ao devedor a 

discussão qualificada do objeto em litígio, antes dos meios coercitivos judiciais em 

seu desfavor. 

 

Ainda como vantagem, tem-se, no caso da conciliação, o aspecto psicológico para o 

cumprimento do avençado e a regularização das cobranças públicas futuras, uma vez que tendo 

concorrido com sua vontade para a construção do consenso, elas tendem a cumprir 

espontaneamente os ajustes, sendo desnecessário promover iniciativas adicionais para se 

efetivar o combinado100. 

Note-se que no caso aqui retratado há como regra uma relação de cobrança continuada, 

haja vista a anualidade da cobrança de débitos de IPTU e Alvará, sendo de grande relevância 

o dialogismo e o contato com os contribuintes que o ambiente de conciliação proporciona. 

Outrossim, o Poder Judiciário, em tempos de priorização do alcance de metas 

quantitativas pelo CNJ, evitaria o automático ajuizamento de executivos judiciais, e, portanto, 

o incremento das ações em curso, comprometendo as suas taxas de congestionamento, o que 

redundaria da diminuição pró-futuro do estoque de processos. 

Outro benefício para os administrados é a ênfase na proteção da confiança, de modo que 

oportunizando-se às partes debater os elementos constitutivos do crédito tributário, o Poder 

Público estaria cumprindo com seu dever de moralidade e propiciando a formação de um 

ambiente de certeza e lealdade. 

Ademais, a instituição da conciliação no âmbito do Poder Judiciário, apesar de em uma 

fase pré-processual vai ao encontro da cultura brasileira tendente à busca de segurança jurídica 

legitimada por uma sentença judicial, como bem comprova a mais recente publicação do 

Índice de Confiança na Justiça101, no qual o Estado do Amazonas figurou como o 2º maior 

 
100 TARTUCE, Fernanda, op. cit., p. 171. 
101  CUNHA, Luciana Gross (coord.). Relatório ICJBrasil, 1º semestre de 2017. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/Relatorio-

ICJBrasil_1_sem_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 maio 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/Relatorio-ICJBrasil_1_sem_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/Relatorio-ICJBrasil_1_sem_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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subíndice de comportamento (predisposição para se socorrer ao Judiciário em caso de conflito) 

para o período, 9,1, em uma escala que oscila de 0 a 10102. 

Por fim, há racionalização de recursos de toda a coletividade, porquanto a jurisdição e 

a solução da litigiosidade também representam um custo para os cidadãos, que poderia ser 

otimizado com a eficiência e eficácia das medidas alternativas aqui propostas. 

 

5.5 Desafios à implementação do redesenho da cobrança 

Em relação aos desafios do redesenho ora proposto, há alguns dignos de reflexão, 

notadamente quanto à adoção como regra de uma fase pré-processual de conciliação. 

Inicialmente, tem-se o de superar as críticas, sobretudo aquelas evidenciadas por 

Galanter, Fiss e Bruno Takahashi, anteriormente aqui explicitadas, acerca do maior poder de 

barganha e do poder informacional por parte dos litigantes repetitivos, no caso da Fazenda 

Pública, ao propor um redesenho do sistema de solução de seus conflitos e de implementação 

de meios consensuais para pôr fim ao litígio. 

Ainda nesta toada, é de Humberto Pinho a reflexão de que os métodos de composição 

como a conciliação aqui proposta não devem ser utilizados indiscriminadamente, em todos os 

processos, o que de nada contribuiria para o acesso à justiça, sendo imprescindível uma forma 

de triagem e filtragem103. 

Neste ponto, como a execução fiscal é instruída apenas com a certidão de dívida ativa, 

não se podendo identificar, desse modo, a eventual causa de pedir sobre a qual repousará a 

irresignação do contribuinte, torna-se desafiador realizar a triagem além daquela já feita pelo 

valor do débito104. 

Outro desafio que pode ser suscitado é quanto à adequação de audiência para cobranças 

fiscais e à limitação material das discussões travadas nesta fase pré-processual.  

 
102 Em sentido oposto ao aqui retratado, apesar de decorrente de estudo empírico feito nos Estados Unidos, Daniela 

Gabbay destaca que as partes preferem o processo judicial contencioso aos acordos, uma vez que suas percepções 

estão pouco relacionadas com o resultado objetivo, custo e demora, e mais com a oportunidade de se fazerem 

ouvidos e terem sua demanda avaliada por um terceiro imparcial. (GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e 

judiciário: condições necessárias para a institucionalização dos meios autocompositivos de solução de conflitos. 

2011. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-24042012-

141447/publico/Daniela_Monteiro_Gabbay.pdf. Acesso em: 10 abr. 2019, p. 69.) 
103 apud Gabbay, Daniela Monteiro. Op Cit., p. 213.  
104 Adota-se como regra uma presunção de que todos os casos são passíveis de solução consensual, uma vez que 

existe política pública de isenção do pagamento para os contribuintes que não tem capacidade contributiva (risco 

à subsistência ou moradia popular). 



77 
 

Em relação à audiência, a utilidade105 da sua adoção decorre da oportunidade de diálogo 

direto com a Administração e da análise mais célere da resistência eventualmente manifestada 

pelo contribuinte. 

Com efeito, não podem ser dirimidos no CEJUSC Dívida Ativa matérias de típica 

sujeição e controle jurisdicional, como, por exemplo, o controle de constitucionalidade ou de 

legalidade (ressalvado o reconhecimento pela própria Administração), e a aplicação de sanções 

pecuniárias. 

No entanto, considerando as peculiaridades da dívida ativa municipal, bem como as 

discussões que gravitam em torno de IPTU, ISSQN e Autos de Infração, observa-se que a 

maioria das questões são passíveis de análise no âmbito do CEJUSC uma vez que 

majoritariamente têm por objeto situações de fato ou provadas documentalmente, tais como 

inocorrência do fato gerador, ilegitimidade de parte ou alegado erro de alíquota, fatos que 

podem afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. 

Destaca-se, como bem aponta Daniela Gabbay, que um dos grandes desafios do sucesso 

do método consensual de solução de conflitos é o engajamento e preparação dos atores 

envolvidos, uma vez que  

“caso as partes, os advogados, mediadores, juízes e juízo não se  

preparem para a autocomposição, com a profissionalização e 

capacitação do terceiro, tempo e dedicação à sessão, abertura dos 

advogados e das partes ao diálogo, assim como o esforço do juiz e juízo 

para adoção de critérios à triagem dos conflitos e à redução da pauta 

para a sessão de mediação, todos estes avanços legais e institucionais 

podem não se tornar efetivos, com o risco de criar apenas uma etapa 

procedimental e formal que mais afasta do que aproxima as partes da 

pacificação do conflito”106. 

 

É preciso, pois, que os partícipes do sistema de cobrança internalizem uma cultura de 

pacificação e de construção de soluções, ao contrário da cultura da sentença, para o sucesso das 

medidas aqui propostas. 

Essa nova cultura está associada à ideia de institucionalização da adoção do método 

consensual, mais um desafio a ser superado, sendo necessário que ele subsista às mudanças 

 
105 Neste ponto, discorda-se da afirmação feita por Bruno Lopes Megna no sentido da inutilidade da audiência, 

uma vez que, contrapondo-se os seus argumentos, é adequado o seu uso por todo o contexto normativo já 

afirmado na dissertação, bem como pelo fato de a ausência de regra expressa na legislação especial ou no novo 

CPC não impedir a autocomposição entre as partes. (MEGNA, Bruno Lopes. Op Cit.) 
106 Op cit. p. 215-216. 
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políticas de governo bem como não seja totalmente dependente de lideranças individuais 

eventualmente fundamentais na concepção do projeto107. 

Por fim, tratando-se de um redesenho customizado e alteração do até então modelo 

vigente de cobrança de créditos públicos, é necessária a constante avaliação das etapas do 

CEJUSC e de sua efetividade, por meio de entrevistas, formulários108 e acompanhamento, por 

intermédio até de comitês permanentes interinstitucionais, a fim de assegurar a sua constante 

evolução.  

 
107 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação no Brasil / coordenação: 

Ada Pellegrini Grinover, Maria Tereza Sadek e Kazuo Watanabe (CEBEPEJ), Daniela Monteiro Gabbay e 

Luciana Gross Cunha (FGV Direito SP); colaboradores: Adolfo Braga Neto et al. – Brasília: Ministério da 

Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 2014. Disponível em: http://mediacao.fgv.br/wp-

content/uploads/2015/11/Estudo-qualitativo-sobre-boaspraticas-em-mediacao-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 19 

jun. 2019. 
108 Não foi desenvolvido durante o trabalho um formulário de pesquisa específico para as conciliações durante o 

CEJUSC Dívida Ativa. Considerando a superveniente edição, durante a elaboração desta dissertação, do Manual 

de Mediação e Conciliação da Justiça Federal, entende-se conveniente a recomendação de utilização dos 

formulários de pesquisa ali referidos, notadamente o do seu capítulo 6, p. 86-87. 
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CONCLUSÃO 

 

O atual sistema de cobrança de créditos públicos no Brasil encontra-se em colapso, de 

acordo com dados estatísticos recentes dando conta da exorbitância no número de processos 

judiciais que ostentam a natureza de execuções deflagradas pelo Poder Público. 

Segundo os dados do CNJ, no Relatório Justiça em Números 2018, havia no Brasil 31,2 

milhões de processos de execução fiscal, correspondentes a 39% do acervo de todos os 

processos judiciais em tramitação, com uma taxa de congestionamento média de 91,7%. 

No âmbito do município de Manaus e do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a 

realidade não diverge daquela nacional, sendo relevante a constatação de ser o referido ente 

municipal autor de 95,7%, ou 457.623 processos de execução fiscal que se encontravam ativos 

até o final do ano de 2017. 

Tais dados, se de um lado revelam a incapacidade do Poder Judiciário de dar solução 

aos processos executivos de cobrança deflagrados pela Fazenda Pública, por outro evidenciam 

a baixíssima recuperação da dívida ativa em geral, o que enseja a falta de recursos que poderiam 

satisfazer diversas necessidades públicas. 

Desse modo, resta confirmada a primeira hipótese suscitada na presente dissertação, 

qual seja a de que a ineficiência do modelo vigente de cobrança, basicamente por meio da 

exclusiva judicialização, revela o seu total esgotamento. 

O estudo logrou demonstrar que tal esgotamento decorre, em grande parte, de problemas 

internos de governança, compreendidos no aspecto inter-relacional de todos os seus atores, 

considerando diversas falhas, tais como a multiplicidade orgânica e a falta de coordenação entre 

as organizações, o corporativismo, o conflito de agenda e a opacidade das instituições, 

impedindo, assim, o êxito na recuperação das receitas. 

Com o advento de uma tendência normativa de justiça conciliativa, impulsionada pela 

solução consensual e participada de conflitos, sobretudo a partir da edição do novo CPC e da 

Lei de Mediação, propôs-se, assim, no âmbito do município de Manaus, a partir do estudo 

analítico do estoque da dívida ativa, e por intermédio de novos marcos normativos e da 

cooperação com o Poder Judiciário, uma política de redesenho do sistema de cobrança. 

Nesse contexto, utilizando-se de exitosas experiências de desenho de sistemas de 

disputas, abre-se a oportunidade para a Administração Pública não apenas tornar mais eficientes 

etapas internas da cobrança como também interagir com o Poder Judiciário e desenvolver, sob 

medida, sistemas mais adequados ao tratamento dos seus créditos. 
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O desafio, considerando-se os princípios e técnicas inerentes ao DSD, é construir uma 

modelagem que leve em consideração as peculiaridades dos sujeitos envolvidos, o objeto 

litigioso e resulte no desincentivo de propagação de novas lides. 

Nem toda dívida passaria a ser encaminhada para a cobrança judicial, adotando-se 

métodos e alternativas de cobrança e de enforcement de acordo com o seu valor. 

Daí a elaboração de atos normativos de ajuste de termo de cooperação com o Poder 

Judiciário, estabelecendo o limite mínimo de valor (100 UFMs, aproximadamente R$ 

10.000,00) para o ajuizamento de execuções fiscais. 

Às dívidas que não alcancem tal montante, optou-se pelo tratamento extrajudicial, por 

intermédio da utilização de serviços de restrição creditícia (para débitos de até 52,13 UFMs), e 

do protesto extrajudicial (para débitos superiores a 52,13 UFMs e inferiores a 100 UFMs). 

Além da limitação do encaminhamento de processos de cobrança à Justiça, propôs-se a 

implementação, em cooperação com o Poder Judiciário, de um projeto-piloto de CEJUSC 

Dívida Ativa, uma nova arena de negociação e aproximação das partes, onde, por meio da 

conciliação pré-processual, permite-se a participação e discussão democrática do débito, no 

duplo objetivo de incremento de receita e da aproximação da relação fisco-contribuinte. 

A adoção de uma fase de conciliação pré-processual gera diversos benefícios: evita a 

judicialização automática, acarretando redução do elevado estoque de executivos fiscais; 

possibilita ao devedor uma discussão qualificada do objeto litigioso; incentiva a regularização 

de outras pendências de mesmo devedor, haja vista em regra a anualidade das cobranças; 

enfatiza a proteção da confiança e a racionalização de recursos de toda a coletividade. 

Outrossim, a utilização das técnicas de DSD e o redesenho do sistema proporcionam o 

tratamento escalonado dos litígios, otimizando-se os custos de transação, o encorajamento 

constante dos seus partícipes ao diálogo e à negociação, sem olvidar a necessidade da 

retroalimentação, a partir de feedback e da avaliação dos métodos empregados para eventuais 

correções e aprimoramento. 

Parte dos benefícios aqui afirmados se tornou evidente a partir da divulgação, já à época 

da defesa oral deste trabalho, do Relatório Justiça em Números 2019: ano-base 2018109. 

Neste recente estudo do CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em razão 

dos mecanismos adotados pelo município de Manaus, destacou-se pela menor taxa de 

 
109 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em números 2019: ano-base 2018. Brasília: CNJ, 

2019, p. 134. 
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congestionamento de execuções fiscais do país (53%, enquanto a média nacional ficou em 89%) 

e pelo elevado número de baixa dos referidos processos judiciais. 

Quanto às críticas à política de redesenho do modelo de cobrança com a instituição de 

um meio consensual pré-processual, destaca-se o maior poder de barganha e informacional por 

parte da Fazenda Pública e a reflexão sobre a adequação de audiência para cobranças fiscais, 

além da limitação material das discussões travadas nesta fase. 

Em relação aos desafios, sobreleva notar a necessidade de institucionalização do novo 

modelo, a fim de evitar suscetibilidades oriundas das mudanças políticas de governo, bem como 

a efetiva implementação de mecanismos de avaliação, no intento de garantir a adequada 

utilização dos métodos consensuais e o incentivo ao seu uso. 

Acredita-se que com o redesenho institucional cooperativo, aliado à solução das falhas 

de governança apontadas, alcançar-se-á maior eficiência, efetividade, participação e celeridade 

na cobrança de créditos públicos. 

Não se olvida a necessidade de contínuo exame e implementação de novas agendas para 

a otimização da cobrança, como diagnósticos internos das estruturas administrativas, 

robotização e utilização de inteligência artificial.  
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ANEXO A – RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 
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ANEXO B – TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O TJAM E 

O MUNICÍPIO DE MANAUS 
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ANEXO C – RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL 
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ANEXO D – MINUTA DO DECRETO QUE NORMATIZARÁ O 

REDESENHO DA COBRANÇA E A IMPLEMENTAÇÃO DO CEJUSC 

DÍVIDA ATIVA 
 

DECRETO Nº ___, de ___ de ___ de 2019. 

 

Dispõe sobre os meios alternativos de cobrança dos 

valores inscritos em Dívida Ativa municipal de que 

trata o art. 3º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 

1.988, de 1º de junho de 2015, e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 80, 

inciso IV, e 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta os meios alternativos de cobrança dos débitos inscritos em 

Dívida Ativa pela Procuradoria Geral do Município, na forma prevista pelo art. 3º, parágrafo 

único, da Lei Municipal nº 1.988, de 1º de junho de 2015. 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º. Todos os órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta disporão do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias para efetuar a cobrança administrativa dos débitos, 

tributários ou não tributários, de sua competência, a conta da data de sua constituição definitiva. 

 

Art. 3º. Vencido o prazo de que trata o artigo anterior sem êxito na cobrança efetuada, os débitos 

deverão ser imediatamente encaminhados à Procuradoria Geral do Município para inscrição em 

Dívida Ativa. 

§ 1º. A inscrição em Dívida Ativa observará os requisitos e procedimentos disciplinados por 

ato do Procurador Geral do Município. 

§ 2º. Os débitos encaminhados para inscrição cujas informações não permitam a precisa 

identificação do devedor, da sua localização e/ou a correta quantificação dos valores cobrados 

serão devolvidos pela Procuradoria Geral do Município aos órgãos ou entidades de origem, para 

retificação dos dados necessários à futura cobrança. 

 

Art. 4º. Efetuada a inscrição em Dívida Ativa, os débitos serão segregados pela Procuradoria 

Especializada da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial segundo as faixas de valores dispostas 

abaixo e encaminhados, inicialmente, para as seguintes modalidades de cobrança: 
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I - débitos de valores consolidados até 52,13 UFM: cobrança por órgão ou instituição 

especializada em recuperação de crédito; 

II - débitos de valores consolidados de 52,14 UFM até 99,99 UFM: cobrança mediante protesto 

extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa e 

III – débitos iguais ou superiores a 100 UFM: fase pré-processual de conciliação através do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) – Dívida Ativa e, 

posteriormente, ajuizamento de execução fiscal. 

Parágrafo único. O cálculo dos valores de que trata o presente artigo deverá considerar os 

parâmetros previstos pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.988, de 1º de junho de 2015. 

 

Capítulo II 

Da cobrança por órgão ou instituição especializada em recuperação de crédito 

 

Art. 5º. A Procuradoria Geral do Município poderá celebrar contrato, convênio, ou qualquer 

outra espécie de ajuste amparado por lei, com órgão ou instituição, pública ou privada, 

especializada na prestação de serviços de recuperação de crédito, para cobrança de débitos 

inscritos em Dívida Ativa cujos valores consolidados perfaçam a quantia de até 52,13 UFM. 

Parágrafo único. Os serviços de que trata esse artigo poderão abranger a inclusão dos devedores 

em cadastros de proteção ao crédito. 

 

Art. 6º. Efetuado o pagamento, o processo será encaminhado para arquivamento definitivo, com 

a consequente baixa do débito. 

 

Art. 7º. Não ocorrendo o pagamento, o débito será encaminhado para protesto extrajudicial de 

sua respectiva Certidão de Dívida Ativa, até o final do quarto ano de sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. Aplica-se à hipótese de que trata este artigo, no que couber, os procedimentos 

previstos no Capítulo III deste Decreto. 

 

Capítulo III 

Do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa 

 

Art. 8º. Observado o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.492, de 10 de 

setembro de 1997, a Procuradoria Geral do Município encaminhará para protesto extrajudicial, 

prioritariamente, as Certidões de Dívida Ativa de débitos de valores consolidados entre 52,14 

UFM e 100 UFM. 

 

Art. 9º. Não serão levados a protesto os débitos: 

I - objeto de demanda judicial capaz de suspender sua exigibilidade; 
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II - vinculados a imóveis cujo cadastro não tenha sido previamente validado pela Procuradoria 

Especializada da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial, a partir da obtenção de matrícula 

imobiliária atualizada. 

§ 1º. O protesto extrajudicial sempre será precedido de verificação a ser efetivada pela 

Procuradoria Especializada da Dívida Ativa a respeito da atualidade do débito e da validade 

dos dados cadastrais. 

§ 2º. No caso do inciso I deste artigo, o protesto extrajudicial será efetivado tão logo deixe de 

existir a causa de suspensão da exigibilidade. 

 

Art. 10. A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a celebrar convênio com o Instituto 

de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção do AMAZONAS (IEPTB/AM), ou outro 

instituto de finalidade semelhante, para a efetivação do protesto extrajudicial das Certidões de 

Dívida Ativa. 

§1º. O procedimento de protesto extrajudicial dar-se-á de forma centralizada, preferencialmente 

por meio da remessa de arquivo eletrônico, assegurado o sigilo das informações. 

§ 2º. A Certidão de Dívida Ativa deverá ser encaminhada para protesto acompanhada do 

Documento de Arrecadação Municipal – DAM. 

§ 3º. O Município não arcará com quaisquer despesas pelas inclusões, desistências e 

cancelamentos de protestos, que venham a ser solicitados pela Procuradoria. 

 

Art. 11. Será solicitado o cancelamento do protesto quando: 

I – o devedor quitar o débito; 

II – o devedor formalizar parcelamento administrativo e comprovar o pagamento da primeira 

parcela; 

III – a Procuradoria informar ao Tabelionato onde se efetivou o protesto a existência de 

demanda judicial capaz de suspender a exigibilidade do débito; 

IV - for constatada a existência de erro cadastral ou inexatidão no lançamento. 

§ 1º. A solicitação de cancelamento de protesto será enviada ao Tabelionato preferencialmente 

por meio eletrônico. 

§ 2º. O devedor deverá comprovar junto ao Tabelionato o pagamento dos emolumentos devidos 

em razão do protesto efetivado. 

§ 3º. Na hipótese de descumprimento do parcelamento mencionado no inciso II deste artigo ou 

da extinção da demanda judicial mencionada no inciso III, poderá ser efetivado novo protesto. 

 

Capítulo IV 

Do CEJUSC – Dívida Ativa 

 

Art. 12. Os débitos cujos valores consolidados estejam acima do limite de 100 UFM serão, 

antes do ajuizamento de ação de execução fiscal, encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) – Dívida Ativa, para o agendamento de tentativa de 

conciliação entre o Município de Manaus e o devedor. 
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Parágrafo único. Poderão ser oferecidos descontos em relação aos valores a serem 

transacionados junto ao CEJUSC, conforme autorizado em lei específica. 

 

Art. 13. Obtido o compromisso de quitação do débito, o processo administrativo da 

correspondente Certidão de Dívida Ativa ficará sobrestado perante a Procuradoria 

Especializada da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial até o efetivo pagamento dos valores 

acordados. 

 

Art. 14. Efetuado o pagamento, o processo será encaminhado para arquivamento definitivo, 

com a consequente baixa do débito. 

 

Art. 15. Restando frustrada a tentativa de conciliação ou não se verificando a efetivação do 

pagamento ajustado, o débito será encaminhado para ajuizamento de execução fiscal. 

§ 1º. Em se tratando de débitos lançados em desfavor de devedores contumazes ou cujos valores 

sejam iguais ou superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), poderão ser adotadas outras 

medidas adicionais de cobrança antes do ajuizamento de que trata o caput deste artigo, como o 

encaminhamento para protesto da Certidão de Dívida Ativa e/ou a interposição de cautelar 

fiscal visando a prévia indisponibilidade dos bens do devedor, nas hipóteses autorizadas por lei. 

§ 2º. Considera-se como contumaz o devedor que deixar de satisfazer quaisquer obrigações, de 

natureza tributária ou não, com o Município de Manaus, por, no mínimo, 05 (cinco) exercícios, 

subsequentes ou não. 

 

Capítulo V 

Das disposições finais 

 

Art. 16. Os débitos que, na data da publicação deste Decreto, já estejam ajuizados e cujos 

valores consolidados sejam inferiores ao limite de 100 UFM ficarão sujeitos às modalidades de 

cobrança previstas nos artigos anteriores, observado o disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 

1.988, de 1º de junho de 2015. 

 

Art. 17. As modalidades de cobrança de tratam este Decreto poderão, ainda, ser aplicadas aos 

débitos já ajuizados ou a serem ajuizados pela Procuradoria, a critério do Procurador Geral do 

Município. 

 

Art. 18. O disposto neste Decreto não exclui a possibilidade de aplicação de outros meios 

alternativos de cobrança pela Procuradoria Geral do Município. 

 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Manaus, ... de ... de 2019  



104 
 

ANEXO E – PLANILHA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DOS 

PROCESSOS CONCILIADOS NO PROJETO PILOTO DO CEJUSC 

DÍVIDA ATIVA 

 

Número de processo Valor Acordado Advogado (s/n) Tributo PF ou PJ

1 0800110-48.2018.804.0001 R$ 368.562,95 N MIF PJ

2 0800116-55.2018.804.0001 R$ 67.504,93 S MIF PJ

3 0800044-68.2018.804.0001 R$ 116.216,45 N MIF PJ

4 0800159-89.2018.804.0001 R$ 24.439,38 N IPTU PJ

5 0800235-16.2018.804.0001 R$ 801.115,44 S IPTU PJ

6 0800081-95.2018.804.0001 R$ 62.324,24 N MIF PJ

7 0800154-67.2018.804.0001 R$ 127.833,69 S IPTU PJ

8 0800232-61.2018.804.0001 R$ 960,46 S IPTU PF

9 0800183-20.2018.804.0001 R$ 825.719,88 S IPTU PJ

10 0800042-98.2018.804.0001 R$ 2.044.687,48 S MIF PJ

11 0800125-17.2018.804.0001 R$ 83.147,26 S MIF PJ

12 0800143-38.2018.804.0001 R$ 30.073,92 S IPTU PF

13 0800044-68.2018.804.0001 R$ 576.848,17 N MIF PJ

14 0800233-46.2018.804.0001 R$ 562,52 S IPTU PF

15 0800047-23.2018.804.0001 R$ 54.091,30 N MIF PJ

16 0800197-04.2018.804.0001 R$ 4.851,58 S IPTU PF

17 Proc. Extrajudicial* R$ 247.316,97

R$ 5.436.256,62  

*Processos de cobrança ainda não judicializados (apenas inscrição em dívida ativa), cujas partes (111) 

compareceram espontaneamente para regularização durante os dias do projeto-piloto, em razão da sua 

divulgação na mídia. 


