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INICIATIVA 
 
TÍTULO 

AUMENTO DE 55% DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA DE UM ANO PARA OUTRO  
  
OBJETIVO 

É pública e notória a mísera fração de competência tributária que CF/88 destinou aos municípios brasileiros. 

Somado a isto, a inadimplência superior a  30% em praticamente todos os municípios, mais a morosidade do 

Poder Judiciário no tocante ao andamento das Execuções Fiscais por conta do acúmulo absurdo dos processos, 

obrigou ao Administrador a encontrar uma solução rápida e eficaz para a recuperação deste crédito tributário, 

que em tese já deveria ter estado nos cofres públicos anos antes. Assim, em Setembro de 2011 nasceu a idéia 

do Protesto Extrajudicial das Cda's com o objetivo de reaver o imprescindível dinehiro necessário à 

Adminstração Municipal.  

 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  

INÍCIO:  15/09/2011 

CONCLUSÃO: CONTINUAMOS ATUANDO ATÉ OS DIAS ATUAIS 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES 

Desde Setembro de 2011 o Município de Criciúma através de um simples Decreto do Prefeito Municipal optou 

por primeiramente protestar as CDAs ao invés de executá-las. Desta forma, muito rapidamente os resultados 

apereceram, pois a velocidade do processo é incrível e os resultados são quase que imdiatos. 

 
 
 
 
 
 



 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 

Com as execuções fiscais acumuladas aos milhares nas varas da fazenda, a recuperação do crédito tributário 

ultrapassava por vezes mais de 2 mandatos, ou era impraticável quando se tratava de Pessoa Jurídica pela 

extinção da mesma e consequentemente a impossibilidade de reaver o tributo.  

SITUAÇÃO ATUAL 

Hoje os tributos do ano anterior já estão sendo cobrados no exercício seguinte e aqueles de lançamento e 

cobrança imediata, como por exemplo as notificações de ISS, são cobradas após 30 dias do lançamento. Mais 

de 30% é pago dentro dos 3 dias dados de prazo e em até seis meses depois mais de 50%.   

 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 

Além de o Município reduzir cerca de 80% da dívida ativa, já no primeiro ano o aumento da cobrança 

ultrapassou 55% em relação ao ano anterior (sendo que a comparação foi em relação aos 12 meses de 2010 e 

o efetivo protesto apenas de setembro a dezembro de 2011). No ano seguinte este patamar continuou a 

crescer mais 30%, mesmo não havendo refis, por ser ano eleitoral. Nos dias de hoje as cifras estão menores, 

não porque estamos cobrando menos, mas porque há menos dívida a ser resgatada e a educação tributária já 

se instaurou na mentalidade coletiva, que tem honrado muito mais o pagamento da dívida do ano e dos 

parcelamentos. 

 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 

1. Nosso modelo já foi copiado por alguns outros municípios brasileiros, inclusive de outros Estados; 

2. A FECAM levou nosso modelo para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; 

3. A Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina veio até nosso Município verificar a prática a adotou em 

nível estadual; 

4. Com o objeto do protesto parcelado, consequentemente todas as demais dívidas são negociadas; 

5. O cadatro da Pessoa Jurídica e Física está automaticamente sendo atualizado, pois em todo procedimento 

de cobrança é necessária a vinda do contribuinte. Um recadastramento total custaria milhões aos cofres 

municipai; 

6. O custo do protesto é zero para a Prefeitura, enquanto os custos judiciais são altos; 

7. Os tributos são cobrados com muita rapidez, de um ano para o outro; 

8. Não houve rejeição política para o Prefeito, sendo inclusive tido como exemplo para os 70% de bons 

pagadores; 

9.O processo é impessoal e on line, sendo enviadas centenas de dívidas de dívidas de uma só vez.  
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