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Dispõe sobre o não ajuizamento das ações ou 

execuções fiscais de débitos de pequeno 

valor, de natureza tributária e não tributária, 

bem como requerer a extinção daquelas que já 

foram ajuizadas, abaixo de determinado valor, 

cujo custo da cobrança se revele superior à 

importância do crédito em perspectiva, e dá 

outras providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 
         

                    Art. 1º. Deixarão de ser ajuizadas ações ou execuções fiscais de 

débitos de natureza tributária e não tributária, cujo custo da cobrança se revele 

superior à importância do crédito em perspectiva, sem prejuízo do respectivo 

cancelamento quando sobrevier a prescrição.  

 

         Parágrafo único. Em relação às ações ou execuções fiscais 

mencionadas no caput deste artigo que eventualmente já tenham sido ajuizadas, 

considerar-se-ão extintas, desde que não existam executivos fiscais ou ações 

ajuizadas em face do mesmo executado que, apensados, ultrapassem o valor 

mínimo de cobrança. 

 

        Art. 2º. O valor mínimo do crédito mencionado no artigo 1º, 

corresponderá ao valor resultante do estudo elaborado pela Assessoria de 

Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo G-

40.135/07), tudo nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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                Parágrafo único.  Na hipótese de existência de vários débitos de um 

mesmo devedor inferiores ao limite fixado no “caput” que, consolidados por 

identificação de inscrição cadastral na Dívida Ativa, superarem o referido limite, 

deverá ser ajuizada uma única execução fiscal.  

 

     Art. 3º. Não obstante o teor dos artigos 1º e 2º, a cobrança continuará no 

âmbito administrativo, conforme os procedimentos já adotados pelo Poder 

Executivo.  

 

     Art. 4º. Os contribuintes poderão parcelar seus débitos no âmbito 

administrativo, mas não poderão realizar o parcelamento do mesmo débito por mais 

de duas vezes, sob pena de cobrança judicial da dívida ativa, ou, dependendo do 

valor, prosseguimento na cobrança administrativa.  

 

    Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

            Plenário Jaurés Guisard, 22 de agosto de 2017. 

 

    Vereadora Loreny – PPS 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

                            De acordo com a Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, praticamente nove em cada dez execuções fiscais 

em curso no Estado de São Paulo são municipais. Dados de setembro de 2012 

revelam que dos 10.830.687 executivos em trâmite 9.328.677 são municipais.  

 

                              Apesar do enorme e crescente volume de dívidas ativas 

municipais ajuizadas, não se constata, em regra, correspondente aumento na 

arrecadação municipal ao se escolher a cobrança judicial.  

 

                               A realidade forense das execuções fiscais indica que a grande 

dificuldade está na localização do devedor e de bens penhoráveis suficientes para 

garantia da satisfação da dívida.  

 

                               Não localizado o devedor ou patrimônio bastante, os processos 

executivos ficam paralisados, evidentemente sem nenhum proveito para a 

arrecadação municipal, de um lado, e, de outro, em prejuízo para o Poder Judiciário, 

cuja estrutura acaba sobrecarregada com inúmeros autos de processos paralisados 

a ocuparem inútil e desnecessariamente espaço até que, eventualmente, sejam 

extintos e arquivados por causa da prescrição intercorrente que, em muitos casos, 

invariavelmente os alcança.  

 

                              Outro resultado negativo da paralisação de inúmeros executivos 

fiscais está em que devedores com bens suficientes ou com débitos elevados são 

injustamente beneficiados porque os autos dos respectivos processos ficam 

escondidos entre os milhares paralisados ou fadados ao insucesso porque falta 
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critério proveitoso de classificação dos créditos inscritos em dívida ativa ajuizada a 

fim de que esforços sejam concentrados em execuções fiscais viáveis. 

 

                               A realidade forense atual impõe, portanto, melhor aproveitamento 

da estrutura das varas de fazenda pública e dos anexos de execuções fiscais por 

meio tanto da melhoria dos mecanismos de cobrança extrajudicial quanto da escolha 

da cobrança judicial somente para contribuintes inadimplentes cuja localização seja 

conhecida e que disponham de patrimônio suficiente e, mesmo assim, para créditos 

expressivos e não prescritos ou de qualquer outro modo extintos. 

 

                               É recomendável a aceleração do trâmite do procedimento 

administrativo de cobrança dos créditos municipais, com o que se evita outro 

problema hoje comum: a propositura de centenas ou milhares de execuções fiscais 

às vésperas da prescrição, apenas para evitá-la, dessa prática resultando outra 

massa de autos com várias execuções fiscais fadadas ao insucesso, tudo em 

detrimento da arrecadação municipal e em benefício dos maiores devedores. 

 

                                 O ajuizamento às pressas, sem maior critério ou somente para 

evitar a prescrição, faz com que muitas execuções fiscais municipais sejam 

antieconômicas, isto é, com despesas de processamento superiores aos respectivos 

créditos. Além disso, outras inúmeras são ajuizadas com fundamento em créditos já 

prescritos, tudo a atravancar a movimentação processual em detrimento de 

execuções capazes de propiciar arrecadação eficaz ou eficiente da dívida ativa. 

 

                                    Não é raro verificar o desinteresse do Poder Executivo, ou a 

impossibilidade técnica ou material de sua procuradoria, em dar andamento às 

milhares de execuções fiscais municipais economicamente inexpressivas ou 

inviáveis, que congestionam ilogicamente unidades judiciais. O interesse da 

administração pública e os recursos técnicos, materiais e humanos de sua 
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procuradoria devem redirecionar-se para eliminar tais entraves, melhorar a cobrança 

administrativa ou extrajudicial e racionalizar o emprego da via judicial.  

 

 

   O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizou estudo 

por intermédio da Assessoria de Planejamento e Gestão (Ofício G-276/DIMA – 

Processo G.40.135/07), com a consultoria da Fundação Getúlio Vargas, 

demonstrando que o custo médio da tramitação de uma execução fiscal equivale a 

R$ 576,40 (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).  

 

   Considerando que o estudo acima data do ano de 2006, o seu 

valor atualizado para agosto de 2017 com base no INPC disponível (julho/2017) 

importa em R$ 1.092,44 (hum mil, noventa e dois reais e quarenta e quatro 

centavos). 

   Concluindo, o Tribunal de Justiça entende que qualquer 

execução fiscal inferior a este valor ofende frontalmente o princípio da eficiência, que 

deve nortear a Administração Pública. 

 

   Assim sendo, submeto a presente propositura à avaliação dos 

Nobres Pares, solicitando apoio e o voto favorável à aprovação da mesma.  

 

      Vereadora Loreny - PPS 


