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Resumo 
 

Este presente relatório tem como objetivo apresentar problemas que ocorrem em muitas Admi-

nistrações Públicas Municipais brasileiras, em especial nos fiscos municipais, que interferem 

diretamente na arrecadação municipal, bem como, propor melhorias que poderão interferir no 

funcionamento das secretarias de fazenda e em consequente melhoria em suas arrecadações de 

receitas. Delimitando como objeto de estudo a Secretaria de Fazenda do município de Mesquita 

no Estado do Rio de Janeiro, neste trabalho relatar-se-á casos de sucesso e fatos que ainda 

precisam de atenção e melhorias para o aprimoramento de boas práticas administrativas.  A 

metodologia empregada na confecção deste trabalho foi em suma descritiva, utilizando a legis-

lação municipal de Mesquita e dados obtidos de relatórios e de auditorias realizadas pelo Tri-

bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Dívida Ativa; Arrecadação Tributária; Aumento de Receita; Recuperação de 

Créditos; Administração Pública. 

 

1 . Introdução 
 

Com a edição da Lei Estadual nº 3.253, de 25 de setembro de 1999, o município de 

Mesquita foi desmembrado de Nova Iguaçu e instalado em 1º de janeiro de 2001. Sendo, assim, 

o município mais novo da Baixada Fluminense e do Estado do Rio de Janeiro. 

E este contexto de jovialidade tem se mostrado um campo fértil para criação e desen-

volvimento de práticas administrativas inovadoras e repleto de áreas ainda não exploradas de 

desenvolvimento econômico/financeiro.   

A atual conjuntura nos mostra que estamos passando por tempos turbulentos, tanto na 

área política como econômica. Diariamente jornais e revistas nos revelam como a crise avança 

em todos os entes federativos, sendo eles Cidades, Estados e a própria União que estão passando 

por problemas financeiros.  

E neste contexto, é de suma importância uma boa infraestrutura administrativa, indis-

pensável para a eficiente atuação do poder tributante, no sentido de maximizar a arrecadação 

tributária, coibindo, prontamente, a ação danosa dos sonegadores e conscientizando os contri-

buintes de que o pagamento de tributos é um dever de todos, logicamente na proporção de suas 

capacidades contributivas.  

Uma administração tributária dinâmica, racional e eficiente conduzirá à redução de cus-

tos operacionais na arrecadação de tributos, concorrendo para a formação de uma conjuntura 

capaz de propiciar alívio da pressão tributária que, entre os cidadãos brasileiros, atinge níveis 

críticos (HARADA, 2010). 

Ademais, com a inserção em 1998 do princípio explícito da eficiência, no caput do art. 

37 da Constituição Federal, implantação que ocorreu especialmente a partir de 1995, com o 

modelo de administração pública conhecido como administração gerencial, torna-se importante 

a modernização administrativa. O modelo visa a substituição, ao menos que parcialmente, do 
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padrão tradicional da administração pública vigente, a administração burocrática, cuja a ênfase 

maior recaia sobre o princípio da legalidade. 

Este trabalho tem por objetivo propor um método para o aprimoramento das práticas 

para recuperação de créditos devido ao fisco municipal, visando um aumento na arrecadação, 

através de metodologias qualitativas e quantitativas, com a depuração de dados da arrecadação 

da dívida ativa informados ao tribunal de contas pela própria prefeitura, tomando sempre por 

base a Secretaria de Fazenda do Município de Mesquita. 

Abordar-se-á, como objetivos específicos, os aspectos legais envolvendo a Dívida Ativa 

tributaria municipal, passando pelos atos administrativos internos referente ao setor e melhorias 

a serem implantadas, sejam elas referentes aos procedimentos, quanto a parte de gestão mate-

riais e de pessoas, tomando como base o período relativo aos anos de 2011 a 2016. 

 

2. Apresentação do Caso e Diagnóstico  
 

O município de Mesquita é um município relativamente novo, composto de um único 

distrito-sede, ocupando a área total de 39,1 quilômetros quadrados, correspondentes a 0,6% da 

área da Região Metropolitana. Os limites municipais, no sentido horário, são: Nova Iguaçu, 

Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis e Rio de Janeiro. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o município possuía 168.376 habitantes no último 

Censo. Isso coloca o município na posição 18 dentre 92 do Estado. Em 2014, o salário médio 

mensal era de 2.2 salários mínimos e tinha um PIB per capita de R$ 11.827,73. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 11.2% (IBGE, 2017). 

Emancipado em 1999, antes pertencente a cidade de Nova Iguaçu, a princípio a Secre-

taria Municipal de Fazenda atuava com pouca demanda de trabalho, com isto, foi criada apenas 

uma direção, a qual era exercida pelo próprio Secretário de Fazenda e mais 20 funcionários.  

Esta forma funcionou durante um bom tempo, com o passar dos anos, a demanda de 

trabalho foi aumentando exponencialmente e se fez necessária a criação de uma Secretaria Ad-

junta de Fazenda, que ficaria responsável pela arrecadação e receita do município, enquanto a 

primeira ficaria responsável pela parte de orçamento e finanças, desafogando, assim, um pouco 

mais a demanda de trabalho. 

Até então, o setor de Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda do Município de Mesquita 

permaneceu em ritmo lento por diversos motivos, seja pela alta rotatividade de funcionários, 

devido aos constantes pedidos de exonerações, ou, principalmente, pela falta de funcionários 

para trabalharem especificamente no setor. 

Em meados de 2011, a Secretaria de Fazenda de Mesquita se encontrava com uma ex-

cessiva demanda de trabalho estava sobrecarregando os diversos setores, que devido ao baixo 

número de funcionários ocasionou um acúmulo gigantesco de processos e uma demora exacer-

bada no atendimento aos contribuintes. Após a criação da nova secretaria adjunta, a adminis-

tração corrigiu esta deficiência contratando mais funcionários, inclusive efetivos, para regula-

rizar as atividades do setor. 
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Sistemas pouco eficazes de trabalho combinado com baixos salários em comparação 

com a média paga pelos municípios vizinhos e falta de reconhecimento evidenciada por uma 

falta de planejamento de cargos e salários, deixou os funcionários sem expectativas quanto à 

sua progressão funcional. Eram constantes as reclamações dos funcionários e, atrelado a tudo 

isto, a grande tensão em se lidar com o público, nem sempre receptivos à compulsoriedade do 

pagamento de impostos, tornando o dia a dia de uma secretaria de fazenda difícil.  

Outro fator importante que vale ressaltar é a precariedade do sistema informatizado, que 

acabava por dificultar enormemente as rotinas de trabalho realizadas na secretaria, com infor-

mações imprecisas e falhas de comunicação de dados entre bancos e a prefeitura. Era comum 

casos em que o contribuinte realizava os pagamentos de seus tributos e o sistema não computava 

este pagamento, acarretando problemas para o contribuinte e para a própria prefeitura que pre-

cisava analisar caso a caso, gerando 

uma grande quantidade de proces-

sos administrativos. 

Estes processos administrativos que eram intitulados como sendo de Baixa de Débitos, 

por exemplo, eram resolvidos em média três anos depois de sua abertura no Protocolo Geral da 

prefeitura, tão grande eram a quantidade destes.  

Com todos estes acontecimentos, se fez necessária a realização de procedimentos para 

a racionalização do trabalho, afim de proporcionar uma maior qualidade e eficiência no serviço 

de atendimento prestado aos contribuintes.  

Este cenário levou a Administração Pública Municipal a convocar novos funcionários 

de carreira, através do último concurso realizado em 2007, realizar mudanças estruturais e ado-

tar políticas remuneratórias mais condizentes com a complexidade do trabalho. Por exemplo, 

neste período foi criada a lei de gratificação de desempenho da atividade de fiscalização e in-

cremento da arrecadação, aos servidores da administração tributária, que aumentou em mais de 

400% a remuneração de um Fiscal de Tributos do município.  

Através de análise de dados oficiais constante nos Balanços Orçamentários Bimestrais, 

no período de 2008 a 2016, encontrados no site do Tribunal de Contas do Estado em Relatórios 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborada a tabela 1. 

   

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 1 - Condições precárias de trabalho 
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Podemos visualizar a evolução da arrecadação neste período: 

 
Tabela 1: Evolução da arrecadação 

 

Na tabela 1 pode ser observado a recuperação real dos créditos compostos pela Dívida 

Ativa municipal e a sua porcentagem, nota-se também, uma acentuada queda na arrecadação 

verificada no período de 2015 e 2016 que se deveu, em suma, ao fato da grande crise econômica 

que abateu o país e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, além de problemas relacionados 

a gestão dos altos escalões do governo municipal, que interferiu na continuidade dos projetos 

relacionados ao Setor de Dívida Ativa. Governo ao qual, por motivo de derrota nas eleições, 

deixou a secretaria abandonada conforme relatos do novo governo que assumiu a prefeitura em 

2017, mas este assunto poderá ser alvo de outros estudos futuros, para não incorrermos em 

desvio do foco deste presente trabalho.  

Em agosto de 2011 foi realizado o primeiro modelo para padronização das atividades 

da Dívida Ativa, que até então, eram feitas de formas precárias, por funcionários sobrecarrega-

dos de atividades de outros setores. 

Três funcionários foram destacados e nomeados para trabalharem exclusivamente no 

setor, culminando no primeiro modelo de atividades da Dívida Ativa, que ficou definido da 

seguinte forma: 

 

ANO RECUPERADO % 

2008 R$ 2.032.921,20 0,00% 

2009 R$ 2.122.404,30 4,40% 

2010 R$ 2.172.831,00 2,38% 

2011 R$ 3.656.917,60 68,30% 

2012 R$ 4.129.542,10 12,92% 

2013 R$ 5.315.422,20 28,72% 

2014 R$ 6.913.390,10 30,06% 

2015 R$ 6.118.112,60 -11,50% 

2016 R$ 3.638.925,90 -40,52% 

  Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
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Onde a parte que cabia à Fazenda era o de inscrever os Contribuintes em Dívida Ativa 

(1), notificar o contribuinte pelos Correios (2), caso o contribuinte não fosse encontrado, noti-

fica-los pela publicação por edital (3A).  

A Procuradoria Geral do Município, por sua vez, ficaria responsável pela negociação da 

dívida, cuidando dos trâmites para a defesa dos contribuintes (3B) em diante. 

Um problema que ocorria com frequência, devido ao grande volume de notificações,  

eram os extravios dos avisos de recebimento das cartas registradas, por parte dos Correios,  e  a 

demora no retorno em caso de contribuintes não encontrados e , também,  durante o processo 

3B a Procuradoria não possuía infraestrutura suficiente para atender a demanda de contribuintes 

e realizar as negociações de pagamento ou parcelamento da dívida, sendo necessário o auxílio 

da Secretaria de Fazenda para ajudá-los nesta tarefa. 

Então, quando o contribuinte era notificado de sua inscrição em Dívida Ativa, o mesmo 

era encaminhado para a PGM, onde lá saía com a autorização para que a negociação pudesse 

ser feita na Secretaria de Fazenda. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 2: Rotina da Dívida Ativa 
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Com o passar do tempo, as Certidões de Dívida Ativa (CDA) começaram a gerar pro-

blemas na negociação das dívidas, uma vez que depois de geradas no cadastro dos contribuintes, 

ficava impossível o pagamento ou o parcelamento da dívida, se não pela exclusão da CDA. Tais 

problemas não ocorreriam caso as dividas fossem executadas, pois após o prosseguimento da 

execução judicial (5), o sistema mudaria os status no cadastro do contribuinte de CDA para 

AJUIZADA. Com essa modificação ficaria disponibilizada para os atendentes da Fazenda a 

possibilidade de parcelamento da dívida sem a exclusão da CDA. 

Para que essa mudança no status da dívida do contribuinte fosse alterada de CDA para 

AJUIZADA era necessário que um módulo extra, e integrado ao sistema atualmente utilizado 

na Secretaria de Fazenda, fosse instalado na Procuradoria. 

A resolução deste impasse veio com a instalação de um modulo PC na Procuradoria 

Geral do Município no final de março de 2012, onde começaram as primeiras excussões pro-

priamente ditas.  

Quando as primeiras certidões foram enviadas para o Tribunal de Justiça, estas não fo-

ram aceitas por falta de dados importantes na confecção das CDA’s, e, como o sistema não 

poderia saná-las, estas certidões foram excluídas do sistema e foram substituídas por novas 

certidões, atualizadas e com todos os dados necessários para a execução judicial. 

Devido à urgência nas atividades de execuções judiciais o modelo padrão das atividades 

do Setor de Dívida Ativa na Secretaria de Fazenda teve que ser modificado para que se desse 

uma maior celeridade ao processo. 

Resolveu-se então retirar em um primeiro momento a notificação por meio de carta re-

gistrada. Em vez deste método, usou-se a forma de notificação pelo próprio carnê do IPTU que 

já é entregue anualmente na residência dos contribuintes.   

Desta forma, o contribuinte passou a ser notificado diretamente por edital, economi-

zando assim, um tempo valioso no processo de recuperação destes créditos. 

Ficando resumido a esta forma: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 3: Rotina da Dívida Ativa 2  
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Assim todo tramite pouco eficiente de encaminhamento de processos físicos e cartas foi 

resolvido e conseguiu-se, desta forma, realizar em dias trabalhos que demorariam meses ou até 

mesmo anos para serem realizados.  

O que por parte agiliza o trabalho do fisco, acaba por dificultar enormemente a vida do  

contribuinte em dívida com o município, pois apesar de todos terem acesso ao Diário Oficial 

Municipal, poucos realmente o leem. Assim, o crédito que poderia ser recuperado de forma 

mais rápida, por uma negociação administrativa, por exemplo, acaba por ir por caminhos mais 

longos perante o nosso sistema judiciário.  

Para solucionar o impasse houve um acordo entre a Fazenda e a Procuradoria, para que 

os débitos no intervalo de 2 anos fossem cobrados administrativamente por mecanismo de car-

tas de cobrança, de forma que fosse tentado ao máximo possível uma solução amigável, após 

este tempo seguiria para a esfera judicial.   

 Do ponto de vista da gestão de pessoas, houve por parte da administração o incentivo 

aos funcionários de se capacitarem, para assim propor um atendimento de qualidade aos con-

tribuintes do município, convênios com faculdades, além de diversos cursos de capacitação em 

parceria com tribunais de contas e com diversos institutos. Além disso, foi implementado neste 

período a inclusão da gratificação por produtividade, que consiste em remunerações financeiras 

de acordo com o trabalho realizado. 

 Do ponto de vista material aconteceram atualizações de toda parte de hardware da se-

cretaria, com computadores novos e mais modernos do que eram utilizados no passado.  

Analisando os gráficos 1 e 2 podemos demostrar o efeito das atitudes tomadas relacio-

nando-as ao incremento da arrecadação antes e durante o período analisado neste trabalho. 

 
Gráfico 1: Arrecadação instantânea da dívida ativa 

 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

 

Através dos dados apresentados no gráfico 1, pode-se notar uma certa estabilidade na 

arrecadação no período de 2008 a meados de 2011 e a notável evolução da arrecadação do fisco 

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

Fe
b

-0
8

Ju
n

-0
8

O
ct

-0
8

Fe
b

-0
9

Ju
n

-0
9

O
ct

-0
9

Fe
b

-1
0

Ju
n

-1
0

O
ct

-1
0

Fe
b

-1
1

Ju
n

-1
1

O
ct

-1
1

Fe
b

-1
2

Ju
n

-1
2

O
ct

-1
2

Fe
b

-1
3

Ju
n

-1
3

O
ct

-1
3

Fe
b

-1
4

Ju
n

-1
4

D
ec

-1
4

A
p

r-
1

5

A
u

g-
1

5

D
ec

-1
5

A
p

r-
1

6

A
u

g-
1

6

total



 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

8 

 

ao final de 2011, período este que foi ativado os projetos do setor da Dívida Ativa e alvo de 

análise deste presente trabalho.  
Gráfico 2: Total acumulado pela Dívida Ativa 

 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

 

 Diante deste caso, relatar-se-á algumas atitudes tomadas que causaram este impacto po-

sitivo no setor, além de propor melhorias que visam à uma melhora no sistema de trabalho da 

secretaria como um todo. 

 

3. Referencial Teórico  

 
3.1 A gestão de processos e a desburocratização da Administração Pública.  

 

Com o intuito de coordenar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e 

ações estratégicos de inovação, modernização e aperfeiçoamento da gestão pública, foi criada 

a Secretaria de Gestão (SEGES).  

Situado no Ministério do Planejamento, a SEGES esteve incumbida de coordenar as 

ações do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, programa 

este, instituído pelo Decreto 5.378 de 23 de fevereiro de 2005, e teve sua revogação em 17 de 

junho de 2017 pelo Decreto 9.094/17.   

Dentre os métodos e soluções ofertados pelo Programa GesPública, durante sua vigên-

cia, encontra-se uma importância especial para a Gestão de Processos. 

A definição de processo, em uma abordagem inicial, conceitua-se como um conjunto de 

recursos e atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em 

serviços/produtos (saídas), sendo realizado para agregar valor, ou ainda, como um processo é 

um conjunto de decisões que transformam insumos em valores gerados ao cliente/cidadão 

(MPOG, 2009).  
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O Estado existe para a consecução do bem comum, para tal fim, sua orientação deve ser 

voltada para o cidadão e para a obtenção de resultados: como estratégia, faz uso da descentra-

lização e do incentivo à criatividade e inovação e envolve, ainda, uma mudança na estratégia 

de gerência, que, entretanto, tem de ser posta em ação em uma estrutura administrativa refor-

mada, cuja ênfase seja a descentralização e a delegação de autoridade (Pereira, 1997). 

Desta forma, os processos representam um instrumento que permite aproximar as dire-

trizes estratégicas daqueles que executam o trabalho nas instituições públicas, permitindo o 

alcance de objetivos. O foco no cidadão, premissa básica da Carta de Serviços (MPOG, 2009), 

faz com que o Setor Público oriente seus processos ao atendimento das necessidades deste 

agente e os prestadores de serviço do Governo devem ter seus processos modelados, automati-

zados e geridos, provendo maior controle e qualidade às iniciativas desempenhadas. 

Assim, permitindo a simplificação do atendimento ao cidadão e o alinhamento da visão 

de processos, viabilizando a implementação de solução mais racionais e integradas aos objeti-

vos da organização. 

 

3.2 Considerações sobre a importância de uma cobrança tributária eficaz.  

   

A importância da cobrança tributária, e sua eficaz arrecadação, traz diversos benefícios 

à sociedade, segundo os ensinamentos de Sabbag (2012, p. 40): 

  
A cobrança de tributos se mostra como a principal fonte das receitas públicas, voltadas 

ao atingimento dos objetivos fundamentais, insertos no art. 3º da Constituição Federal, 

tais como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvol-

vimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, tendente à redução das 

desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem-estar da coletividade. 

 

 Diante de tal importância, a Administração Pública deve organizar e promover a arre-

cadação e a cobrança de sua receita para efetivação de suas despesas. Com isso, deve dispor de 

uma organização escorreita para o acompanhamento da receita até ser ingressa nos cofres pú-

blicos (SLOMSKI, 2013). 

 Segundo Rossi e Santos (2016) existe o entendimento pela jurisprudência dos Tribunais 

de Contas que a inercia da Administração Pública no controle e cobrança da dívida ativa carac-

teriza omissão de receita, pois de acordo com Oliveira (2013, p. 12) “a cobrança da dívida ativa, 

além de implicar no não ingresso de receita pública ao Erário, acaba por estimular o surgimento 

de novos inadimplentes, em decorrência, especialmente, da inercia do Poder Público, que acaba 

por gerar a impressão de impunidade”. 

A recuperação deste crédito fiscal corresponde a diversos atos administrativos pela Fa-

zenda Pública para exigir do devedor o crédito vencido e não pago. A Fazenda Pública deve 

utilizar métodos eficazes para a realização da receita, pois esta corresponde à fonte para o cus-

teio das despesas orçamentárias (SILVA, 2011). 

Wahrlich (1984, p. 53) ressalta o debate da eficiência da administração pública enfati-

zando a importância que há na desburocratização, haja vista que para o autor a mesma “visa à 

simplificação e à racionalização das normas organizacionais, de modo a tornar os órgãos públi-

cos mais dinâmicos e mais ágeis”. De tal maneira, que se torna preponderante para ela uma 

reformulação do quadro burocrático para o modelo gerencial.  

 

3.3 Aspectos legais da Dívida Ativa no município de Mesquita 
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As atividades realizadas no setor da Dívida Ativa no âmbito da Secretaria de Fazenda 

de Mesquita, foi normatizado pelo Decreto Municipal Nº 869 de 23 de março de 2010, que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e dá 

outras providências. Setor este composto por dois cargos, o primeiro de Gerente da Divisão da 

Dívida Ativa e o Chefe do Setor de Dívida Ativa. Em sua seção XV determina as funções de 

ambos os cargos, sendo elas: 

  
Art. 50 – Compete ao Gerente da Divisão da Dívida Ativa: 

 

I – a inscrição, dos débitos dos contribuintes em atraso em livro próprio, tornando 

público às relações dos contribuintes em débitos; 

II – a expedição de certidões de débito de Dívida Ativa; 

III – a promoção da cobrança amigável da Dívida Ativa inscrita antes da execução 

judicial. 

 

Art. 51 – Compete ao Chefe do Setor de Dívida Ativa, administrar o cadastro de ina-

dimplentes do município com a prestação das informações junto a Gerencia de Dívida 

Ativa, inclusive: 

 

I – acompanhar os parcelamentos em vigência; 

II - promover a cobrança imediata em caso de atraso dos pagamentos.  

(MESQUITA, 2010) 

  

Para esclarecer melhor o trabalho realizado por este cargo vamos explicá-los separada-

mente começando pela definição de o que é a Dívida Ativa, que baseado no Código Tributário 

Nacional, é bastante claro esta definição quando nos diz que: 

 
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, re-

gularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o 

prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo 

regular.(BRASIL, 1966)   

 

Para Baleeiro (1999): “pelo art. 201 do CTN, o crédito tributário, se não for pago admi-

nistrativamente às repartições arrecadadoras, dentro do prazo legal ou resultante de fixação na 

decisão do processo do qual ele provenha, converte-se em Dívida Ativa da Fazenda pelo pro-

cedimento da inscrição nos livros da repartição competente para isso”  

No entanto, Meirelles (2000) surge com uma visão bastante revolucionária e diferente 

no tocante ao que se refere à Dívida Ativa. O ilustre autor expôs que a expressão dívida ativa é 

imprópria e um tanto quanto contraditória porque toda dívida é obrigação e, como tal, passiva. 

Sendo assim, a expressão correta deveria ser considerada “crédito fiscal”. 

Diante do exposto, a Dívida Ativa consiste em créditos a receber pela fazenda de seus 

contribuintes, que de uma forma ou de outra, não cumpriram seus prazos para pagamento. E 

neste ambiente que se encontra o trabalho do Setor de Dívida Ativa, que tem como sua principal 

função trabalhar para que estes créditos não sejam perdidos.  

Esta perda de créditos se dá mediante ao instituto da prescrição. Segundo o Código Tri-

butário Nacional, Lei 5.172 de 1966: 

 
art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, 

contados da sua constituição definitiva (BRASIL, 1966).   
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Logo, estando devidamente constituído o crédito tributário, não existindo cláusulas sus-

pensivas de cobranças e não havendo por parte da Fazenda Municipal a busca, a ação de propor, 

no prazo legalmente estipulado, a ação de execução fiscal para obter satisfação coativa do cré-

dito tributário, este crédito se torna prescrito tornando-se impossível a sua cobrança.  

Diante desta breve explanação vamos as funções dos cargos, começando pelo Gerente 

da Divisão de Dívida Ativa que tem como sua primeira função a da inscrição, dos débitos dos 

contribuintes em atraso em livro próprio, tornando público às relações dos contribuintes em 

débitos. 

 Segundo Baleeiro (1999), “é o ato através do qual se registram, em livros ou fichários 

do órgão administrativo competente, os créditos fiscais exigíveis pelo transcurso do prazo para 

pagamento, depois de apurada a sua liquidez e certeza”. 

Esta seria a inscrição em um livro eletrônico, gerado pelo sistema informatizado da se-

cretaria, para que seja dada ciência aos interessados de que o contribuinte se encontra em débito 

com o fisco. 

 A segunda função seria a da expedição de certidões de débito de Dívida Ativa. A certi-

dão de dívida ativa é o título executivo que vai aparelhar a futura ação de execução fiscal e deve 

obedecer aos parâmetros normatizados pelo Código Tributário Nacional em seu artigo 202: 

 
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

Competente, indicará obrigatoriamente:  

 

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que 

possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei 

em que seja fundado; 

IV - a data em que foi inscrita; 

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito 

(BRASIL, 1966) .   

 

Sua terceira função é a de promoção da cobrança amigável da Dívida Ativa inscrita antes 

da execução judicial.  Esta etapa é de suma importância, uma vez que é sabido que em nosso 

país o sistema judiciário pode ser bastante demorado e, com este procedimento, almeja-se, atra-

vés de contato extrajudicial com o contribuinte inadimplente, a maioria das vezes por carta 

registrada, informá-los de seus débitos, buscando-se uma negociação antes da entrada complexa 

e dispendiosa da ação judicial. 

  Para o cargo de Chefe da Dívida Ativa tem-se como uma de suas competências o acom-

panhamento dos parcelamentos em vigência. Os parcelamentos de débitos relacionados aos tri-

butos, são feitos por contratos celebrados entre o contribuinte e a Fazenda. Dentre uma de suas 

cláusulas consta as formas que este parcelamento possa vir a ser cancelado, voltando assim a 

ser considerado como dívida ativa passível de cobrança Judicial (MESQUITA, 2010).  

  A segunda função seria a de promover a cobrança imediata em caso de atraso dos paga-

mentos, com cobranças amigáveis em caso de descumprimento das cláusulas do contrato de 

parcelamento (MESQUITA, 2010).  

Estas funções têm como objetivo a gestão dos créditos fiscais de forma a se evitar, ao 

máximo possível, que eles venham a prescrever. 

 

4. Plano de Ação 
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 O atual contexto econômico que a prefeitura e o estado atravessam, requer quer medidas 

sejam tomadas, de preferência de baixo impacto financeiro. 

 Além das atividades posta em prática pela administração, verificou-se que algumas ati-

vidades, que se aplicadas corretamente, teriam o potencial de melhorar significativamente os 

resultados e otimizaria os trabalhos da secretaria, sendo eles:  

 
Quadro 1 - Plano de Ação para a Secretaria de Fazenda de Mesquita 

 

 

No quadro 1 pode-se visualizar as principais delas. Começando pela criação de um novo 

regimento interno da secretaria, no qual as atividades sejam racionalizadas e seja realizada a 

restruturação de cargos, de forma que suas competências sejam distribuídas de acordo com sua 

efetiva necessidade de criação, eliminando cargos sem funções. 

Cabe salientar que, a realização de um novo concurso público, não se opõe a meta de se 

enxugar a equipe, muito menos em onerar mais à folha de pagamento. Uma vez que, com a 

contratação de funcionários concursados, o que em tese, pressupõe um conhecimento razoável 

das atividades fazendárias, que seriam avaliadas e selecionadas através do próprio concurso, se 

tenha um diminuição da necessidade de mais funcionários descapacitados para realizar a mesma 

atividade.  

O que fazer Onde Pôr quê Quando Quem Como 

Novo Regimento in-

terno 
Fazenda 

Para tornar a secretaria mais 

eficaz e eficiente  
Imediatamente  

Fazenda / 

Procuradoria 

/ Legislativo 

Iniciado através de 

servidores da admi-

nistração tributária 

Melhorar as condi-

ções ergonômicas 
Fazenda 

Para uma maior fluidez e 

menor desgaste no trabalho 
Imediatamente 

Fazenda / 

Administra-

ção 

Realização de um 

plano de atividades e 

planejamento do po-

sicionamento de se-

tores e estruturas 

Aumentar o número 

de impressoras 
Fazenda 

Para aumentar o fluxo de 

emissões de carnês e proces-

sos 

Imediatamente  
Compras / 

Licitação 
Através de licitação 

Realização de um 

novo concurso pú-

blico 

Fazenda 

Para melhorar a continui-

dade dos projetos realizados 

substituindo cargos comissi-

onados que em sua maioria 

tem prazo de trabalho 

Imediatamente 

Fazenda / 

Administra-

ção 

Criação de equipe 

para organizar o cer-

tame 

Capacitação de funci-

onários 
Fazenda 

Para reduzir o tempo em cor-

reções de erros e aumentar a 

produtividade. 

Após a con-

fecção do 

novo 

 regimento 

Fazenda / 

Administra-

ção 

Criação de cursos 

voltado para áreas 

especificas 

Compra de uma má-

quina envelopadora 
Fazenda 

Para automatizar e acelerar 

as notificações  
Imediatamente 

Compras / 

Licitação 
Através de licitação 

Enxugar a equipe Fazenda 
Para economizar e racionali-

zar o trabalho 

Após a  

capacitação 

Administra-

ção 

Realização de um 

plano de racionaliza-

ção do trabalho 

Melhorar a questão 

da transparência 
Fazenda 

Para os contribuintes sabe-

rem mais sobre os trabalhos 

realizados e propor melho-

rias 

Imediatamente 

Fazenda / 

Administra-

ção / T.I. 

Aperfeiçoamento do 

site institucional 

com incremento de  

mais informações  

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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5. Conclusão    
 

É notória a importância da arrecadação para continuidade dos serviços públicos nos mu-

nicípios, em meio a isto, temos a grave crise financeira que afeta grande parte do território 

nacional, como, nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e em especial na cidade de Mes-

quita.  

Como foi observada, a precária situação que o setor responsável pela recuperação dos 

créditos tributários se encontra em Mesquita, se converte em resultados ruins, o que impede o 

município de conseguir atingir seus objetivos mais fundamentais. Haja vista que a redução das 

receitas municipais dificultam o investimento público que pode fomentar o desenvolvimento; a 

diminuição da pobreza, com consequente redução das desigualdades sociais; e para o bem-estar 

dos cidadãos de Mesquita.  

Diante destes acontecimentos uma forma eficiente de incrementar arrecadação, por meio 

da cobrança da dívida ativa, se faz necessária. Algumas soluções apresentadas são: novo regi-

mento interno da secretaria; realização de um novo concurso público, para aumentar o número 

de pessoas capacitadas para o desempenho do cargo; enxugar a equipe através da racionalização 

do trabalho, dentre outras.  

Isto é, a arrecadação municipal de Mesquita pode ser elevada através de medidas com 

baixo cunho tecnológico e que não exigem grandes investimento financeiros. Demonstrando 

que há possíveis alternativas a atual baixa arrecadação tributária de um município que carece 

de investimentos públicos. 

Apesar de todas as limitações técnicas e financeiras, este trabalho mostra que algumas 

atitudes, relativamente simples, podem tornar o processo mais eficiente e eficaz, tornando a 

operação mais lucrativa, que se reverterá em mais projetos sociais, e, dessa forma, contribuir 

com a justiça fiscal e com menor sonegação de impostos. 
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