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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: 

CUIDADO QUE O SANTO É DE BARRO. 

Pagamento incentivado, recuperação de 

créditos, incentivo à quitação de créditos tributários; 

visto de outro ângulo: benefício fiscal, renúncia de 

receita. Os nomes e as abordagens são diversos, mas 

a coisa é uma só: tornar mais expedito o ingresso 

público das obrigações pecuniárias compulsórias não 

adimplidas pelo contribuinte. A justificativa sempre 

gira ao redor de uma nota só: a urgência da 

necessidade de recursos financeiros para fazer face às 

demandas por serviços e investimentos públicos, que 

não podem esperar o termo do longo processo 

administrativo e judicial de cobrança e execução fiscal 

dos créditos fazendários contra contribuintes 

inadimplentes. Coloque como tempero uma pitada de 

complacência com a situação genericamente tida 

como difícil dos inadimplentes, e aí teremos o caldo 

político-cultural que forma, informa e conforma as 

medidas legais necessárias à aspiração do Poder 

Público de acelerar no tempo a entrada de receita.  

Na Cidade do Rio de Janeiro temos, pelo 

menos desde a edição da Lei nº 5.546, de 27/12/2012, 

uma política intermitente, mas permanentemente 

reiterada, voltada à concessão de vantagens aos 

inadimplentes, com vistas a antecipar no tempo uma 

receita decorrente de crédito tributário exigível mas 

de liquidez incerta, em futuro também incerto. 

Referida Lei estabeleceu, entre outras providências, 

uma série de hipóteses de redução de multas e juros 

moratórios de até setenta por cento, como incentivo a 

que os inadimplentes de obrigações tributárias 

quitem seus débitos em prazo certo. Mais ainda, 

autorizou a cessão onerosa de créditos decorrentes 

de parcelamentos administrativos ou judiciais de 

dívidas dos contribuintes, o que configura mais uma 

hipótese de trazer do futuro para o presente um 

ingresso de receita, mediante desconto concedido ao 

cessionário dos direitos creditórios da Fazenda Pública 

Municipal.  

Ano e meio depois, a Lei nº 5.739, de 

16/05/2014, concedeu benefícios de remissão, anistia 

e parcelamento para que sociedades uniprofissionais 

regularizassem seus débitos relativos ao Imposto 

sobre Serviços – ISS e cessassem seus litígios com a 

Fazenda Municipal. 

Menos de um ano após, a Lei nº 5.854, de 

27/04/2015, autorizou a instituição do chamado 

Programa Concilia Rio, com duração de seis meses, a 

contar da data do Decreto regulamentador, 

prorrogável por igual período. Voltado 

especificamente para inadimplentes inscritos em 

dívida ativa, isto é, expostos às tormentas de um 

processo executivo judicial, estabeleceu hipóteses de 

parcelamento e redução de encargos moratórios em 

até sessenta por cento. Passados exatos dois anos, a 

Lei nº 6.156, de 27/04/2017, autorizou a retomada do 

Programa Concilia Rio, expandindo-o para créditos 

tributários não inscritos em dívida ativa e elevando o 

percentual de redução para até oitenta por cento dos 

encargos moratórios, no caso de pagamento à vista de 

créditos tributários, e de cem por cento, no caso de 

créditos não tributários inscritos em dívida ativa. Além 

disso, aumentou para até oitenta por cento a redução 

dos acréscimos moratórios, no caso de quitação à 

vista do saldo de tributo objeto de transação, de que 

trata a Lei º 5.966, de 22/09/2015. Essa Lei regulou a 

extinção, total ou parcial, de crédito tributário, 

mediante compensação tributária ou dação em 

pagamento de bens imóveis, desde que, pelo menos 

cinquenta por cento sejam pagos à vista, ou 

parcelados em até trinta e seis vezes. 

Por fim, citemos a Lei nº 6.365, de 30 de maio 

último corrente, que além de ter autorizado pela 

terceira vez a vigência temporária, desta por noventa 

dias, do Programa Concilia Rio, institui benefícios 

diversos para devedores em falência, recuperação 

judicial, insolvência civil ou risco de insolvência, 

sempre tendo em mira a liquidez imediata ou 

negociada em parcelas de créditos tributários de 

realização futura e incerta.  
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O excesso de atos normativos visando à 

antecipação para o presente de uma receita pública 

futura, de realização trabalhosa e, quiçá, incerta e 

ineficaz, ainda que plenamente justificada pela 

urgência da demanda de recursos financeiros públicos 

necessários à continuidade e expansão da prestação 

de serviços sociais e urbanos, entretanto, pode gerar 

efeito colateral contraproducente. Tal efeito potencial 

se dará, se e quando, algum dia, a massa ordeira dos 

contribuintes adimplentes, principalmente as pessoas 

jurídicas e grandes contribuintes em geral, 

elaborarem a convicção de que os benefícios aos 

inadimplentes têm grande probabilidade de serem 

reeditados periodicamente, pois o ente público opera 

em permanente estado de carência de recursos 

financeiros para atendimento de demandas enormes 

e execução de projetos prometidos em concurso 

eleitoral e solicitados pela população. Nessa hipótese, 

esse grupo de contribuintes ordinariamente 

adimplentes com suas obrigações tributárias e que 

têm acesso a instrumentos de aplicação financeira 

que proporcionam retornos maiores que a popular 

caderneta de poupança, poderá avaliar que é um risco 

aceitável não adimplir seus compromissos financeiros 

com o ente público, optando por substituí-los por 

aplicações financeiras de igual montante, que, no 

futuro, quando vierem as leis de “recuperação de 

créditos” ou “pagamentos incentivados” e suas 

generosas reduções de encargos moratórios, serão 

sacadas para satisfazer a Fazenda Pública, 

apropriando-se o contribuinte do prêmio que é 

materializado pelo diferencial positivo entre a 

remuneração do montante aplicado e os encargos 

moratórios devidos. Esse então é o efeito colateral 

contraproducente hipotético de benefícios açodados 

aos inadimplentes: as receitas certas do presente 

virem a ser postergadas para o futuro, provocando 

um pequeno cataclismo nas finanças do ente. 

Portanto, devagar com o andor, que o santo é de 

barro. 
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