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EI N", I.EsO DE 17 DE OUTUBRO DE 2OIE.

,.ALTERA A LEI N'' 1.8II DE 16 DE MARÇO DE 2OIE A QUAL

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZTR OS JUROS E

MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE CRÉDITOS

in,suiintos B oÉslros onluNDos Do DEPARTAMENTo

DE ÁGUA E ESGoro (DAE), n oÁ ournes pnovtoÊxctes -
PRoGRAMA REFIs - 20t8 oÁ ournes pnovtDENcIAs.''

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUTJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições l€gais'

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

AÍt. l'-AÍtigo l'daLEIN'' l'81I DE 16 DE MARÇO DE20l8' passaráateraseguinE redação:

,,Art. 1". Fica o poder Execurivo aurorizado a dispensar o pagamento de iuros e mullas, no percentual de 100% ( cem

Dolcenlol.decorrentesdeseuscréditos,ributóriosedébitosoriundosdoDePaflqmefitodeáguaeesgolo,cujosíatos

geradoreslenhomocorridosaté3]dedezembrode20lT'inscritosnadíyidaalivaouemexecuçdofiscaljáajuizada.,,

Parágrofoprimeiro:osbenertciosdocaputdestearligocompreenderãoaPenasosPagamentosdosdébitostribuldriose

débitos oriundos do Departamento de água e esgoto realizados em Darcela únlcs' à vlsto'

Pardgrafosegundo:osbeneflciosdocapurdestearligoabrangerdinclusiyeocontribuintequetenhadébitosobjetode

parcelamenlo e reparcelamenlo' desde que esse tenha retornado à origem na dívida ativa "

Art 2" - O aÍigo 2" LEI N'' l8lI DE 16DEMARÇODE20l8' passará ater a seguinte redação:

,,Árt. 2.. Fica o poder Executiyo autorizado também, a parcelar os crédilos tributdrios da seSuinteforma:

l2 J
()

-remissãodoPaqamentodejurosemullas'noPercenlualdes\%o(ClnouenlaDotcenlo)'decorrentesdeseuscrédilos

tributdriosedébitosoriundosdoDeparfumentodeáguaeesgolo,clljosíqlosgeradoreslenhqmocorridosaté3lde

dezenbro de 20t 7, inscriros na divida ativa ou em execuçdof;scaljá ajuizada

e
b) 21

-remissdo do pogamento de iuros e multas' no percentual de 25oÁ ( Vlnle e cinco Dor cento )' decorrenles de

créditoslribuláriosedébilosoriundosdoDepartamenlodeóguaeesgoto,cujosfatosgeradorestenhamocorridosq

de dezembto de 2017, insqitos na dívida ativr- ou em execuçãofiscaljá ajuízada'

seus

ré 3l
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L Caso o contribuinte seja oplanle do parcelamento, nos termos do Árt.2", deve'i,i ier observado o valor mínimo da

parcel a, conlorme s egue :

a). 100,00 (cem reais), no caso de pessoafaica' para débitos tributarios

b). 200,00 (tluzentos reais), no caso de pessoa iurídica' para débi'o tributarios'

c). 50,00 ( cinquenta reais), no caso de débítos oriuntlos do depa amento de água e esSoto'

Il.Asparcelasserãopagasmensalmenteeconseculiyamenle,emdalasestabelecida§nolermodeconlissão,sobpenade

cancelamentodoparcelamentoapósoatrasode0j(três)parcetasconseculiyds,relomandoimediatqmenteoseusaldo

devedor li] origem da divida aliva Para Posterior acecução fscal e /ou negativação e protesto, fcando vedado o

reparcelamento nesse mesmo " REFIS":

I . É vedada a negociação de créditos tibutários de exercícios isolados' devendo abranger todo o Üédito tributátio e

débitosoriundosdodepartamenodeáguaeesgoloinscritoendívidaoliya;

lV-Consideram-secrédiloslribulúliosedébitosoriundosdodepartamentodeáguaeesgoto,asomadoprincipal,das

multas, da alualizaçdo monelária e iuros de mora;

v. É FA1ryLTÀDO o beneÍício lnstiíuítlo pelo artigo 2., inclusive aos contfibuinles que delxaram de pagat

parcelamenloe/oureparcelamen'oanleriot'desdequeoparcelsmenlooureparcelamenloanteriortenhaestonadoe

rclomadoàorlgetL"

Só seró considerado oplante dos benefíclos instituldos por esls Lei o conttibuinle que compruvaf o pagamento da

dVI,

lro

formallzacdo do lemo'

Art. 3" - O PaÍágrafo t" , do artigo 8"

redação:

LEIN".l.StlDE16DEMARÇoDE20lSpassaráavigorarcomaseguinte

ParágrafoPrimeiro:entreodiat6deoutubtoà20tledezembro20lE'paraobene/ícioinsiruidonoartigol.da

presente Lei, mediante a assína'u'Gã*'*n'o do " REFIS "' coníorme modelo a ser fornecido pelo Setor de Tributos

da Prefeitura Municipal, ben como o Pagamento da lo parcela"

"Art. 8". Á opção pelo REFIS poderá ser lormalizada do seguinleforma

www.iaciara.mt.gov'br

b1?l1i{É:',:"}."r-i%ái..,JfJ'
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Art. 4. _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçÓes em contrârio'
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GABINETE DO PREFEITO ML'NICIPAL - EM I? DE OUTUBRO DE 20 I8'

ABD BAR G OHAMMAD

Prefeito M 0l'7 a2020

RONIEVON M D SILVA

Secretário MuniciPal de Admin F - Poíaria N" 02/2018'

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas'

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente' com aÍixação nos lugaÍes de costume estabelecidos Por Lei

MuniciPal. Data SuPra
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 14 DE 21 DE SETEMBRO DE 20I8.

Senhor Presidente,

Seúores Vereadores;

Cumpre-me, através do presente, encamiúar a esta Augusta Casa de Leis, O PROJETO DE

LEI N" 44 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 O QUAL ALTERA A LEI N". t.8ll DE 16

DE MARÇO DE 2018 A QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTTVO A REDUZIR OS

JUROS E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E

ESGOTO (DAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCTAS - PROGRAMA REFrS -2018 DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Trata-se de projeto de relevante interesse público, uma vez que A Lei l81l de 2018 estipulou

como data limite para adesão ao REFIS, o mês de agosto de 2018. Como é cediço, passamos

por uma grave crise econômica, onde o contribuinte, mesmo havendo intenção de quitar seus

débitos tributá,rios, encontram dificuldades financeiras que impossibilitam a negociação e

quitação de deles. Demais disso, as condições anteÍiormente fixadas, estavam limitando ao

contribuinte aderir ao programa, luna vez que as parcelas oportunizadas para negociação do

débito, eram exíguas .

Dessa forma, em razÃo de inúmeros apelos da população, entendemos por bem prorogar esse

pÍazo paru adesão ao REFIS para o dia 20 de dezembro de 2018. bem como estender o

narcelamento. uma vez que a data anteriormente estipulada não coincidiu com a data de

pagamento da maioria dos contribuintes, nem como o planejamento financeiros destes

www.jaclara.mt.gov.br
(66) 346r-79C0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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Por isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação

dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que seja ao final

deliberado e aprovado na devida forma.

É a justificativa.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _24 DE SETEMBRO DE 20 1 8.

ABDULJAB

Prefeito Muni 2017 a2020

AO EXCELENTÍSSIUO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD.PRESIDENTEDACÂMARAMLJNICIPALDEVEREADoRESDEJACIARA_MT.

www.iaclarâ.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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''ALTERA A LEI N". I.811 DE 16 DE MARÇO DE 2OI8 A

QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS

JUROS E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO

DErARTAMENTo DE Ácua B ESGoro lnln;, o nÁ

ourRAs pnovmÊxcrAs - PRoGRAMA REFIS -zott oÁ

ourRAS pRovt»ÊNctas."

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOIIAMMAD no uso de

FAZSABERqueaCâmaraMunicipaldeVereadoresaprovoueelesancionaaseguinteLei

Art.lo.ArtigolodaLEIN".l.SllDE16DEMARÇoDE2018,passaráateraseguinte

redação:

,,Art.]..FicaoPoderExecutivoautorizadoodispensaropagamentodejurosemultas,no

percenlual de 100% Cem decorrentes de seus créditos tributários e débitosr cen

oriundos do Deparlamento de água e esgoto, cujos fatos geradores lenham ocorridos até 31 de

dezembro de 2017, inscritos na dívida ativa ou em execuçdo /iscal já ajuizada'"

www.laclara'mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1O75

Centro - Jaciara-MT // 7aA2O-oOo

JAC RA
coitnurxoo url iov^ tsr§rÓnÀ

PROJETO DE Lf,I NO 44 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

suas atribuições legais'
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Panigrafo segundo: Os beneficios do capuí deste artigo abrangerá inclusive o contribuinte que

tenha débitos objeto de parcelamenlo e reparcelamenlo, desde que esse tenha retornado à

origem na dívida ativa. "

Art,2' - O artigo 2" LEI N.. 1.811 DE 16 DE MARÇO DE 2018, passalá a ter a seguinte

redação:

,'Art. 2.. Fica o Poder Executivo autorizado também, a parcelar os créditos tributários da

seguinte Íorma:

a) pagomenlo em até 12 (dozd Ddrcelas mensais e sucessivas e:

- remissão do pagamento de juros e multas, no percentuaI de 50% (Cinouenla por cento ),

decorrentes de seus créditos tributários e débitos oriundos do Depqrtdmento de água e esgoto,

cujos fatos geradores tenham ocoffidos até 3t de dezembro de 2017, inscritos na dívida ativa

ou em execuçdo fiscal id ajuizada

b) D0po rrre n to em alé 24 (vinÍe e ouattd Da las menso,s e sucessrvas e :

-remissão do pagamenlo de juros e multas, no percentual de 2596 ( Vinle e cinco oor cenío ),

decorrentes de seus créd os tribuÍários e débitos oriundos do Departamento de água e esgoto,

cujos fatos geradores tenham ocorridos aÍé 3l de dezembro de 2017, inscritos na dívida ativa

ou em execução fiscal já aiuizada

I- Caso o contribuinte seja optante do parcelamento, nos termos do Art' 2"' deverá ser

observado o valor mínimo da parcela, conforme segue:

a). 100,00 (cem reais), no caso de pessoa/ísica, para débitos tributários

wwwlaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75

Cêntro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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Parágrafo primeiro: Os beneJícios do caput desle artigo compreenderão apenas os

pagamentos dos débitos tributários e débitos oriundos do Departamento de água e esSoto

realizado s em parce!g!,4!gg,-1!2!9119

b). 200,00 (duzentos reais), no caso de pessoa jurídica' para débito lributários'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

c). 50,00 ( cinquenta reais), no caso de débitos oriundos do departamento de águo e esgolo.

IV. Consideram-se créditos tributários e débitos oriundos do departamento de água e esgoto' a

soma do principal, das multas, da atualização monetaria eiuros de mora;

Art.3o.oparágrafolo,doartigoSoLEINo.l.SllDE16DEMARÇoDE20lSpassaráa

vigorar com a seguinte redação:

" Art. 8'. A opçõo pelo REFIS poderá ser formalizada da seguinte Íorma

Parágrafo Primeiro: enfte o dia 16 outubro à 20 de dezembro 2018 para o beneJício

instituído no artigo 1o da presenle Lei, mediante a assinatura requerimento do " REFIS "'

conforme modelo a ser lornectdo pelo setor de Tributos da Prefeitura Municipal, bem como o

pagamenlo da l' Parcela"

www.laclara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7A82O-OOO
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II. Ás parcelas serão pagas mensalmente e consecutivamenle, em datas estabelecidas no lermo

de confissão, sob pena de cancelamento do parcelamento após o atraso de 03 (Úês) parcelas

consecutiyas, relornando imediatamente o seu saldo devedor á otigem da divida aÍiva para

posterior execução liscal e /ou negativação e protesto, Jicando vedado o reparcelamenlo nesse

mesmo " REFIS";

III. É vedada a negociação de créditos tributários de exercícios isolados, devendo abranger

todo o crédito tributário e débitos oriundos do deparlamento de água e esgoto inscrito em

dívida ativa;

V, É FACALTADO o bene!ício inslituído pelo artigo 2o, inclusive aos conÍribuiníes que

deixaramdepagarparcelamenloe/oureparcelamenloanterior,desdequeoparcelamenlo

ou reparcelamenío anteriot tenha eslornado e reíornado à origem' "

w, só serd considerado optante dos benefícios instituídos pot esta Lei o contribuiníe que

comprovalopagamenlodaPRIMEIRAPARCÉLADoPARCELAMENTooUAPARCEL./I

ÚNICA. devendo aoreseníala oaru a devida formalizacão do termo'
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Art. 4" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contriirio,

GABINETE DO PREFEITO MLNICIPAL _24D8 SETEMBRO DE 20I8

ABDULJ HAMMAD

Prefeito cl -201'l a2020

RONIEVON D IL

SecÍetário Municipal de Adm eF lnanças / Portaria n". 02/2018

www.taclara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75

Centro - Jaciôra-MT // 7882o-ooo
€t i.âsA"f;[á,



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

paRrcrR luRíor co o79/2oL8.

PRO]ETO DE LEI N9 44/2OT8, ALTERA A LEI N9

1.811 DE 16 DE MARÇO DE 2018 A QUAL
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS

JUROS E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO

or cnÉotros rnteurÁntos E oÉsrtos oRruNDos
Do DEaARTAMEruTo oe Ácua E ESGoro (DAE), E

oÁ ourRns pRovroÊrucrns.

nrurónro

Trata-se de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal ne 1.811, de 16 de

março de 2018, a qual autoriza p Poder Executivo a reduzir os juros e multas e a

conceder parcelamento de créditos tributários e débitos oriundos do Departamento

de Água e Esgoto (DAE), e dá outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados, necessidade de

numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente análise:

A)

B)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei.

ANÁtIsE JURíDIcA

A proposta de Lei versa sobre matéria de competência do município,

nos termos dos artigos 4p, L5 e 34 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos do

artigo 30, incisos l, da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre

âssuntos de interesse local.

R,ECEB

Drrr.-k,j tg0

1
ttí\

Art. 4" - No Exercício de sua autonomia o Município editãrá leis, expedirá atos e

adotará medidas pertinente aos seus interesses, necessidade da administração e ao

bem estar da população.

Ruo Jurucê, 1301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moilr contolo@comoÍojocioro.mt,govbr - www.comorojocioÍo.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Art. 15'- Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interessê local e suplementar as legislações federal e

estadual no que couber;

Não é de hoje que os municípios procuram formas de incrementar a

arrecadação de Recursos, dentre as quais se destaca Programas de Parcelamento de

Débitos Fiscais.

No caso em tela, surge a presente proposição buscando autorização

legislativa para modificar a data e os percentuais de descontos fixados na Lei Municipal

ne L.8LU2078, que implantou o Programa Refis.

Assim, nos basearemos no que já foi dito no Parecer Jurídico n9

Ot6/2Ot8, que analisou o então Projeto de Lei ns 10/2018, que posteriormente

originou a Lei Municipal ns 1.811/2018.

Verifica-se que no Projeto de Lei que pretende alterar a lei vigente, há

mudança na redação atual do artigo primeiro, passando o desconto do pagamento de

juros e multas de 90% (noventa por cento) para 100% (cem por cento).

O artigo 2e do Projeto de Lei, efetiva mudanças na redação atual do

artigo 2e da Lei ne L.8tLl20t8, estabelecendo remissão de pagamento de juros e

multas, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para parcelamento em 12

parcelas e remissão de juros e multas no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)

para parcelamentos em até 24 parcelas.

1rl\

Ruo Jurucê, 1 301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Êone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contolo@comorojocioro.mt,govbr - www.comoroiocioro.mt govbr

O referido artigo também modifica o atual inciso V do artigo 2s da lei,

estabelecendo ser 'facultado o benet'ício instituído pelo artigo 2e, inclusive oos

contribuintes que deixarom de pogor parcelamento e/ou reporcelamento onterior,

desde que o porcelomento ou reparcelamento onterior tenho estornodo e retornodo à

origem".

2
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Veja ainda que há inclusão do inciso Vl no atual aftigo 2e, estabelecendo

que: "só será considerodo optonte dos benefícios instituídos por esto Lei o contribuinte

que comprovor o pogomento do PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO OU A

PARCELA ÚN\CA, devendo opresento - ló poro o devido formolizoção do termo".

Por fim, o artigo 3e do Projeto altera a redação atual do artigo 8e,

modificando a data estabelecida no parágrafo primeiro, que passará a abarcar o

período de 16 de outubro a 20 de dezembro de 2018.

Como o Projeto de Lei trata em alguns momentos de remissão e outros

de anistia, deve-se lembrar a lição do mestre Ricardo Alexandre, que dispõe que "5e o

lei t'oi editodo em momento onterior oo lonçomento dos multos, impedindo

outoridodes fiscois de fozê-lo, estoró concedendo onistio. Se o lei foi editado opós os

outuoções, de formo, a perdoar multos jó lonçodos, troto-se de concessão de

remtssoo

Prossegue o mesmo autor concluindo que "em qualquer caso, não

importa se a lei afirma estar concedendo remissão ou anistia, pois o nome

formalmente atribuído a determinado instituto não determina a natureza do mesmo,

que é aferida de acordo com suas características essenciais.l

I Alexandre Ricardo. Direito Tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre- 6 ed. Ver. E atual- Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2072; pag.435.
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Desta maneira, vale aqui trazer as mesmas conclusões já exaradas no

Parecer Jurídico ns 016/2018, principalmente no que tange a situação de não

configuração da chamada "renuncia de receita".
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Entendo que resta apenas uma hipótese em todo o sistema normativo tributário que

permite enquadrar os diversos Ref,s, aqui incluídos os estaduais e municipais, que é a

da extinçõo do crédito tributatio pela tronsoçõo, ÍoÍmula prevista pelo artigo 171 do

CTN, que, pedindo paciência ao leitor, abaixo transcrevo e analiso:

Assim, nesse plexo de relações tributárias, temos onlstio, remissõo,

porcelomento e pdgomento, de^1rc outros institutos isolados previstos no CTN, a

depender do exato formato do programa de parcelamento incentivado. Portanto,

trata-se de um programa que mescla exaínçõo, suspensõo e exclusõo do crédito

tributório em um só sistema, cuia única possibilidade teórica de enquadramento

normativo no CTN é através do instituto da transoçõo tributário.2

Conforme Nadja Araújo, a lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14,

demonstra ser a transação um procedimento que pode resultar em renúncia

fiscal, entendimento contrário ao de Hugo de Brito Machado, e assinala a

responsabilidade do legislador competente em realizar uma avaliação

cuidadosa das circunstâncias de aplicação do instituto antes da efetiva

normatização, observando as regras que positivam essa decisão política, que

deve ser instituída por meio de iSual instrumento legislativo usado na criação

do crédito pelo ente competente na circunstância específica, Seralmente por

lei ordinária, que deve indicar os tributos e os benefícios, e também delimitar a

(in)disponibilidade de renúncia, determinando, assim, os modos admissíveis e

o intervalo temporal para a efetivação das concessões. A autora explica:

2 Fernando Facury Scaff. Refis é uma transação tributária e não uma renúncia fiscal. Disponível em:

http://www,conjur.co rn.hr/20!4-dez-O2lconta5-vista-refis-tra nsacao-tributa ria -nao-renu ncia-fisca lfauthor' Acesso

em 28103/2017 .

4

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Há ainda aqueles que defendem que o Refis não é uma anistia ou

^ü
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remissão, mas uma transação tributária e que não constituiria uma renúncia fiscal,

como o professor Fernando Facury Scaff:

Apesar de bastante plausível a argumentação exposta pelo jurista há de

se ponderar que apesar da nomenclatura adotada nas leis, seja remissão, anistia ou

até mesmo transação, não podemos olvidar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse

sentido Nadia Araujo:
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Estabelecido que o legislador seja detentor de uma prerrogativa de avaliação

para estipulação de uma prognose, uma lei de renúncia à receitâ de crédito

tributário deve considerar as diretrizes da gestão fiscal responsável apontadas

no art. 14 da Lei Complementar n. 101, de modo a positivá-las na moldura que

apresenta para a atividade administrativa subsequente. O quantum para a

renúncia de receita é critério a ser considerado na ponderação entre as

concessões intersubjetivas e materialização das finalidades públicas da

tributação para resolver (des)autorizar o ajuste3.

Prosseguindo nesta esteira uma questão costuma ser discutida, gerando

dúvidas e entendimentos divergentes. Diz respeito aquela que indaga se tal

procedimento caracteriza ou não a chamada "renúncia de receita", de que trata a Lei

n.e 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsa bilid ade Fiscal. Dispõe

a Lei de Responsabilid ade Fiscal acerca da chamada "renúncia de receita":

Art. 14, A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natuÍeza tributáría

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 leide diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

| - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de

receita da lei orçamentáriã, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

ll - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

caput, por meio do aumênto de recêita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1s 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 tÍibutos ou contribuições, e

outros benefícios que corre'spondam a tratamento diferenciado.

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

caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso ll, o benefício só entrará em

vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

3 
ARAÚJO, t'lad;a. transação Tributáriai Possibilidade de Consenso nã Obrigaçâo lmposta. Porto Alegíe: Núria Fabris,

2009
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Nessa mesma linha de raciocínio a Constituição Federal, sobre a anistia

fiscal, já estabelecia o seguinte: O proieto de lei orçomentário seró acompanhodo de

demonstrotivo regionolizodo do et'eito, sobre os receitos e despesos, decorrente de

isenções, onistios, remissões, subsídios e benet'ícios de noturezo finonceira, tributário e

creditício (art. 165, § 6e).

Assim, em se tratando de concessão de algum benefício fiscal que

acarrete diminuição na receita, ou seja, a anistia, a remissão, o crédito presumido, a

isenção em caráter não geral, a alteração de alíquota de algum tributo ou a

modificação da base de cálculo, que tenha como impacto a diminuição da receita

pública, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e

financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, atender

ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e demonstrar que a renúncia atende a,

pelo menos, uma das seguintes condições: esteja considerada na estimativa de receita

da lei orçamentária e não afete as metas de resultados fiscais previstas no anexo

próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou que se.ia compensada por meio do

aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, da ampliação da base de

cálculo, da majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Dessa forma, em se tratando de uma benesse tributária aos

contribuintes, ter-se-ia uma espécie de renúncia de receita, conforme preconiza o art.

14, §1,e, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Assim, para que seja viável e legítima a concessão do benefício

tributário, mister se faz, por força do dispositivo supra men cionado, que esta renúncia

6
.tí\

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lv1T - Fone: (óó) 34ó l -7350

E-moil: contoto@comoroiocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbÍ

§ 3e O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos l, ll, lV e V do artigo

153 da constituição, na forma do seu § 1e;

ll - ao cancelamento de débito cujo montante seia inferior ao dos respectivos custos de

cobrança.
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seja considerada na estimativa de receitã da lei orçamentária, na forma do art. 14 da

Lei de Responsa bilidade Fiscal, e que ela não afetará as metas de resultados fiscais

previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias (inciso l) ou, ainda, estar

acompanhada de medidas de compensação de aumento de receita (inciso ll).

Todavia, como o presente Projeto de Lei, visa modificar Lei Municipal

que já foi estâbelecida no corrente ano, presume-se que no Projeto de Lei ns LOlzOt8,

que posteriormente ori8inou a Lei Municipal ns 1.81L/2018, já tenha sido juntados

documentos que apontam que não ocorrerá renúncia de receita, e como a alteração

pretendida com este projeto busca justamente dilatar prazos de parcelamento e

modificar data de opção pelo Refis, verifica-se que tal medida busca alcançar aqueles

contribuintes que não puderam se adequar à legislação atual, o que denota

justamente que não se depara com a chamada "renúncia de receita", pois ao que se

vislumbra da alteração legal, o executivo não conseguiu alcançar toda a gama de

contribuintes que pretendia com a legislação anterior.

CONCLUSAO

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade de competência dos

nobres Edis, tem-se que o projeto encontra amparo legal, pode o Município, como

medida de exceção estabelecer Programa de Recuperação Fiscal, criando condições

especiais para quitação ou parcelamento dos débitos.

Por fim, necessário que os nobres Edis solicitem a estimativa de receita

da lei orçamentária, na forma do art. 14 da Lei de Responsa bilidade Fiscal, bem como

comprovar que de fato que o Refis não prejudicará as metas de resultados fiscais

previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, caso tais documentos

não tenham sido juntados nos autos do Projeto de Lei ne 70/2OL8, que postêriormente

originou a Lei Municipal ns 7.81L/2078, que está sendo alterada neste momento.
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Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um pârecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...1 o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o motéria que lhe é submetido,

visto que coisos diversos sõo opinor e decidlr. (CARVALHO FtLHO, 2OO7, p. L341.

E o parecer.

Jaciara/MT, 16 de outubro de 2018

\§üh{*^
MICHEL KAPPES

oA8/MT 14.185
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