
 

 
 

 

 
 

 

Parecer Jurídico nº. 033/2018  

Referência: Projeto de Lei nº. 033/2018  

Autoria: Executivo Municipal 
Ementa: “Dispõe sobre isenção de multa, juros e 
correção de tributos municipais que estiverem em 
atrasos e dá outras providencias”. 

 
 

I – RELATÓRIO 
 

Foi encaminhado a Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para 
emissão de parecer, o Projeto de Lei nº. 033, de 19 de novembro de 2018, O presente 
Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, nos termos desta lei autorizado a 
conceder desconto em imposto municipal. 

 
 Submetido a matéria a analise do advogado da Câmara Municipal para 

verificação da legalidade e regularidade do repasse de recursos da municipalidade, 
este emite Parecer Jurídico nº 033/2018 observando que o encerramento descrito 
encontra guarida legal e Constitucional. Da analise, a propósito, imprescindível que se 
alerte veementemente o gestor para adoção dos procedimentos pendentes ao 
cumprimento da lei, resguardando ao Executivo que deve se resguardar tal 
autorização tenha caráter de exceção, haja vista ter sido planejado um orçamento, 
bem como se resguardar que o repasse não comprometa áreas primordiais a 
administração. Afinal, não há administração que tenha legitimidade quando seus 
compromissos não são cumpridos á época própria, pois tal projeto e de grande valia 
para administração, haja vista ser o mesmo necessário para sucesso em solicitações 
de recursos junto ao Governo Federal. Com as recomendações, entendemos que a 
matéria merece o apoio do Legislativo para regularizar as pendências, opino 
favorável a tramitação do projeto. 

 

 

É o sucinto  

relatório.  

Passo a análise jurídica. 

 



 

 
 

 

II – ANÁLISE JURÍDICA 
 

2.1. Do Regime de Urgência 
 

Antes de adentrar ao estudo da juridicidade deste Projeto de Lei, 

passaremos a analisar a solicitação de autoria do Prefeito Municipal, para que a 

proposição tramite neste parlamento sob o Regime de Urgência. 

 
Vejamos o que dispõem o 1§ e §2º do artigo 53 da Lei Orgânica 

Municipal c/c inciso V, do artigo 119, do Regimento Interno desta casa: 

 
Lei Orgânica Municipal 
 
Art. 53 - O Prefeito poderá solicitar urgência para 
apreciação  de projeto de sua iniciativa, 
fundamentando sua relevância. 
§ 1º - Solicitada a urgência, a Câmara deverá se 
manifestar em até 40 (quarenta dias) sobre a 
proposição, contados da data do protocolo na Câmara. 

 
§ 2º - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior 
sem deliberação pela Câmara, será a proposição 
incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se às demais 
proposições, a deliberação sobre qualquer matéria, 
exceto veto e Lei Orçamentárias. 
 
Regimento Interno da Câmara Municipal 
 
 
Artigo 119 – A URGÊNCIA ESPECIAL é a dispensa de 
exigências regimentais, salvo a de número legal e de 
parecer, para determinado projeto seja imediatamente 
considerado. Para a concessão deste regime de 
tramitação serão, obrigatoriamente, observadas as 
seguintes normas e condições: 
 

IV – a concessão de URGÊNCIA ESPECIAL dependerá de 
apresentação de requerimento escrito, que somente será 
submetido à apreciação do Plenário se for apresentado, 
com a necessária justificativa, e nos seguintes casos;  

a) pela Mesa, em proposição de sua autoria;  



 

 
 

 

b) por dois terços, no mínimo, dos Vereadores presentes.  

 
V – somente será considerada sob regime de Urgência 
Especial a matéria que, examinada objetivamente, 
evidencie necessidade premente e atual, de tal sorte 
que, não sendo tratada desde logo, resulte em grave 
prejuízo, perdendo a sua oportunidade ou aplicação; 
 

A parte final do inciso V do artigo 119 do regimento interno dispõe 

sobre a APLICABILIDADE do regime de urgência em projetos de leis desta natureza.  

 
Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica s.m.j. RECOMENDA aos 

nobres Edis, que depois de submetido ao Plenário na forma do artigo 119, inciso VIII 

do Regimento Interno, o requerimento que solicita a tramitação do projeto em 

comento em regime de urgência seja APROVADO, pelos motivos e fundamentos 

retromencionados. 

 
Esgotado o estudo preliminar sobre a solicitação de regime de urgência, 

passaremos ao estudo da viabilidade jurídico-constitucional desta proposição. 

 

2.2. Da Competência e Iniciativa 
 

O projeto versa sobre matéria de competência do Município em face do 

interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso I da Constituição da 

República e no artigo 50, inciso IV da Lei Orgânica Municipal. 

 
 

Trata-se de proposição de iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, conforme dispõe o art. 50, inciso IV da Lei Orgânica Municipal. 

 

Feitas estas considerações sobre a competência e iniciativa, a 

Procuradoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade formal do projeto, pois se 

encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa de Leis. 

 

2.3. Da Técnica Legislativa Adequada 
 

A elaboração de leis no Brasil deve observar a técnica legislativa  



 

 
 

 

adequada, prevista na Lei Complementar Federal nº. 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. 

 
 

Assim, feita a leitura do preâmbulo do Projeto de Lei em comento, pode 

ser verificado a indicação da base legal, por conseguinte, um respeito ao disposto no 

artigo 6º da Lei Complementar nº. 95/98, bem como, a tradição e costume de todos 

os projetos sancionados e promulgados neste Município. 

 
 

Feitas estas considerações, com fundamento no artigo 213 do 

Regimento Interno desta Casa, a Procuradoria Jurídica s.m.j. recomenda que à 

técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no 

ordenamento jurídico municipal. 

 

2.4. Da Definição de Isenção e Anistia 

 
Objetivando oferecer uma melhor interpretação aos nobres Edis, sobre 

os institutos jurídicos tributários da “anistia” e “isenção”, serão apresentados os 

conceitos, segundo o entendimento de dois importantes doutrinadores especialistas 

em Direito Tributário. 

 

Para KIYOSHI HARADA 

: 

“anistia extingue a punibilidade das infrações fiscais, vale 

dizer, excluí a dívida penal tributária. Não abarca o crédito 

tributário decorrente de obrigação principal, que surge 

com a ocorrência do fato gerador, mas tão só aquele 

oriundo de infrações praticadas anteriormente à vigência 

da lei que a concede, como se depreende do expresso 

dispositivo do art. 180 do CTN. Outrossim, não são passíveis 

de anistia os atos qualificados em lei como crimes ou 

contravenções, bem como aqueles praticados com dolo, 

fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em 



 

 
 

 

benefício daquele (art. 180, I, do CTN). Não HARADA, 

Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 14ª edição. 

páginas 520 e 521.  se aplica, também, a anistia às 

infrações resultantes de conluio entre duas ou mais 

pessoas, salvo se existente expressa disposição legal em 

contrário. (...) A anistia, conforme o art. 181 do CTN, pode 

ser concedida: I – em caráter geral; II – limitadamente: a) 

às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até 

determinado montante, conjugadas ou não com 

penalidades de outra natureza; c) à determinada região do 

território da entidade tributante, em função de condição a 

elas peculiares; d) sob condição do pagamento de tributo 

no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja 

atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa.”. 

 

Na visão de HELY LOPES MEIRELLES2 

: 

“isenção de tributos municipais hão de ser concedidos por lei municipal 

(CF, artigo 150, § 6°) e, consequentemente, só por lei idêntica podem ser suprimidas 

ou modificadas. Prática inteiramente ilegal é a concessão de isenções por ato 

administrativo do prefeito. O chefe do Executivo só pode deferir as isenções nos 

termos da lei isentadora. Seu ato será meramente declaratório do benefício legal, 

desde que o contribuinte comprove a satisfação de todos os requisitos exigidos pela 

norma disciplinadora da isenção, conforme o disposto no artigo 179 da CTN. 

Inexistindo lei, nula será a isenção dada por decreto ou qualquer outro ato 

administrativo, escritura pública ou contrato (artigo 176 do CTN)”. Entendemos que 

a redução (desconto) do montante dos valores dos juros e/ou multas a serem 

cobrados pela municipalidade refere-se à uma concessão de anistia, que nada mais é 

do que um benefício de natureza tributária que dispensa os contribuintes do 

pagamento de multa, juros e outras penalidades incidentes sobre débitos fiscais 

inscritos em dívida ativa.  

 

Nesse sentido, confira o entendimento de SACHA CALMON NAVARRO: 



 

 
 

 

 

“A anistia tributária diferencia-se da remissão porque esta dispensa o 

pagamento do tributo. A anistia dispensa o pagamento das multas que punem o 

descumprimento das obrigações tributárias. A anistia é, portanto, uma forma de 

extinção do crédito tributário decorrente do conteúdo pecuniário das multas (crédito 

tributário em sentido lato) ou mesmo (...) anistia é a remissão do crédito tributário das 

multas (...)” 2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 15° Edição, 2006, pág. 188. 3 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de 

Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  

 

No Código Tributário Nacional, a anistia é tratada da seguinte forma: 

 

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 

anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

 

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 

mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou 

simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;  

 

II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 

entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 

 

Art. 181. A anistia pode ser concedida: 

I - em caráter geral; 

 

II - limitadamente: 

 

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 

montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 

 

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função 



 

 
 

 

de condições a ela peculiares; 

 

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a 

conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade 

administrativa. 

 

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 

requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 

condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua 

concessão. 

 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito 

adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 

 

Portanto, isenção e anistia são consideradas pelo artigo 175 do Código 

Tributário Nacional, como excludentes do crédito tributário. Observa-se no referido 

código, que os benefícios somente poderão ser concedidos pelo ente federado que 

possui a competência tributária referente à matéria, ou seja, neste caso pelo 

Município. 

 

Entretanto, para a concessão desses benefícios tributários, o 

contribuinte deve preencher as circunstâncias de direito e de fato que legitimam a 

liberação do tributo, ou seja, a lei instituidora da isenção ou anistia deve exigir 

requisitos e a demonstração de todas essas situações. Requisitos estes, descritos nos 

dispositivos da propositura ora analisada. 

 

 

2.5. Dos Anexos Fiscais 

 

Vejamos o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, no que tange aos 

anexos que, obrigatoriamente devem acompanhar a propositura que concede 



 

 
 

 

benefícios fiscais (renúncia de receita): 

 

Art. 117-E - A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, atender 

ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das 

seguintes condições: 

 

I - demonstrações pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, e de que não afetará as metas 

de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 

mencionado no caput, por meio de aumento de receita, proveniente de 

elevação de alíquotas, ampliação na base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. 

 

§ 1° - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota, 

modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de 

tributos de contribuições, e outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado. 

 

§ 2° - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 

trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 

benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 

referidas no mencionado inciso. 

§ 3° - O disposto neste artigo não se aplica: 

 

I - às alterações de alíquotas dos impostos previstos nos incisos I e II, do 

artigo 156 da Constituição Federal na forma do seu parágrafo 1°; II - ao 



 

 
 

 

cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos da cobrança. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal também exige a apresentação dos  nexos 

fiscais, nos casos de “renúncia de receita”: 

 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 

ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 

seguintes condições: 

 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 

mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. 

 

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 

 

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 

que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 

só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado 

inciso. 



 

 
 

 

Registre-se que antes mesmo da edição da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a Constituição Federal, já estabelecia o seguinte sobre a anistia fiscal: “o 

projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do 

efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia” (art. 165, § 6º). 

 

Para a concessão de anistia fiscal, torna-se necessário a previsão nesse 

sentido na LDO, pois o legislador deixou consignado no caput do artigo 14 da LRF 

que tal benefício somente poderá ser estendido aos contribuintes inadimplentes, se 

atendido ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Assim, ao conceder um “benefício” de natureza tributária, a lei 

municipal respectiva, permite ao contribuinte devedor que faça o recolhimento 

daquela dívida sem o valor correspondente aos juros e à multa sobre ela incidentes. 

Ou seja, aquilo que o Município previa como valor total inscrito em dívida ativa é 

recebido a menos em razão de uma lei permissiva, que concede ao contribuinte 

devedor, o direito de efetuar o pagamento de seu tributo apenas com o principal e 

sua atualização monetária, sem efetuar o recolhimento dos valores relativos a juros 

ou multa. 

 

Importante salientar ainda, que o Projeto de Lei (Complementar) em 

comento, condiciona tal benefício ao pagamento à vista, ou seja, ao pagamento da 

dívida de uma só vez, correspondendo, neste caso, ao desconto integral (100%) dos 

juros e multa sobre ela incidentes, porém, também será concedido descontos de 

50% a 80% no caso de pagamento em até 12 parcelas. 

 

Vale ressaltar, que no caso em análise, poderia entendermos que não 

estaria ocorrendo renúncia de receita, porque o valor do tributo será recebido 

corrigido monetariamente. Considerando que a correção monetária, nada mais é, do 

que a atualização da moeda em determinado período, assim sendo, o valor 

ingressado nos cofres públicos não registraria nenhum prejuízo ao erário. Estaria o 

Sr. Prefeito dispensando somente o recebimento de parte da multa e/ou juros, ou 

seja, a “punição” ao contribuinte que não liquidou no prazo fixado pela 

administração os seus tributos. No entanto, verifica-se que a Lei de 



 

 
 

 

Responsabilidade Fiscal é clara no sentido de que a concessão de anistia está 

compreendida no conceito de renúncia de receita tributária, conforme se observa do 

§1º de seu artigo 14, portanto, é o próprio texto da lei que assim o define. 

 

O Prefeito Municipal encaminhou a mensagem justificativa, com a 

alegação que a aprovação da propositura em comento, irá obter um ligeiro aumento 

na arrecadação no corrente exercício financeiro, justificando a necessidade de 

benefícios fiscais para recuperação de créditos. Porém, é indispensável a 

apresentação da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro e demais anexos, 

na forma prevista no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 117-E 

da Lei Orgânica Municipal. 

 

 
2.6. Do Quórum e Procedimento 

 
Para aprovação do Projeto de Lei nº. 033/2018 será necessário maioria 

simples, ou seja, para ser APROVADO a presente proposição terá que ter a maioria 

dos votos dos vereadores presente na sessão, conforme dispõe o artigo 169, §1, do 

Regimento Interno, em turno único de discussão e votação, bem como o 

procedimento do voto será SIMBOLICO, ou seja, na simples contagem de votos 

favoráveis e contrários dos parlamentares, conforme artigo 171, §1, do Regimento 

Interno. 

 

Desta forma a proposição do executivo será deliberada na forma de 

maioria simples, resultando a sua aprovação em maioria os votos dos vereadores 

presentes na sessão, em votação ÚNICA. 

 

2.7. Das Comissões Permanentes 
 

Por fim, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das 

Comissões de: Comissão, Justiça e Redação (art. 31, §1º e §3, inciso I, do R.I.), e 

Comissão de Finanças e Orçamento (art. 32, inciso V, do R.I.) 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
III – CONCLUSÃO 

 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações 

constantes neste parecer, a Procuradoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade 

técnica do Projeto de Lei nº. 033/2018. 

 

 
No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, 

pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da 

aprovação, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

 
 

Dolcinópolis, 20 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 

ALEX GALANTI NILSEN 
Procurador Jurídico 
 
OAB/SP 350.355 


