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LEI N", I.903 DE 27 DE JUNHO DE 2019.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS

.IUROSEMULTÁSEACONCEDER
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE), E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS."à("

legais,

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUUABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

Art, 1", Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de juros e multas,

no percentual de 957o ( Noventa e cinco oor cento), decorrentes de débitos oriundos do

Departamento de água e esgoto, cujos fatos geradores tenham ocorridos até 3l de dezembro de

2018, inscritos na dívida ativa ou em execução fiscaljá ajuizada'

Parágrafoprimeiro:osbeneficiosdocaputdesteartigocompreenderãoâpenasos

pagamentos de débitos oriundos do Departamento de água e esgoto realizados em rccla

unlcâ! à vista.

Parágrafo segundo: os beneficios do caput deste artigo abrangerá inclusive o

contribuinte que tenha débitos objeto de parcelamento e reparcelamento, desde que esse tenha

retornado à origem na dívida ativa.

AÉ. 2.. Fica o Poder Executivo autorizado também, a parcelar os débitos oriundos do

Departamento de águâ e esgoto da seguinte forma:

o) et, maté3 t suls e .trví!.§

- remissão do pagamenlo de juros e multas, no percentual de 7596 (Setenla e cinco oor cenlo )'

decorrentes de débitos oriundos do Deparlamento de água e esgoto' cujos fatos geradores

tenham ocorridos até 3l de dezembro de 2018, inscritos na dívida ativa ou em execuçdo fiscal já

ajuizada.

b) ,lÍo em 6 ser.t rcelus

Página 1de 3

JAC RA
CMJ
Fts

t .§flr§ e s esstyos e

iRuB

co nrúrDo uni Nov^ Hl3lÔll^

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

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO



ESTADO DE MATO GROSSO
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-remissão do pagamento de juros e mulÍas, no percentwl de 509ó (Cinoaenla oor cento ).

decorrentes de débitos oriundos do Departamenlo de água e esgolo, cuios fatos geradores

tenham ocorridos aíé 31 de dezembro de 2018, inscritos na dívida ativa ou em execução fiscal já

ajuizada

c) DQg nrenlo em até 15 (auinze) las mensais e s n§tv(t.§ u .'

-remissão do pagamento de juros e mulÍas, no percentual de 25%o (Vinte e cinco oot cento ),

decorrentes de débitos oriundos do Deparlamento de água e esgoto, cujos fatos geradores

tenham ocorridos até 3t de dezembro de 2018, inscritos na dívida ativa ou em execução fiscal iá

ajuizada.

L Caso o contribuinte seja opÍante do parcelamento, nos termos do ÁrL 2', deverá ser observado

o valor mínimo da parcela, conforme segue:

a). 50,00 ( cinauenta reai , no caso de débitos oriundos do departamento de cigua e esgolo'

II. As porcelas serão pagas mensalmenle e conseculivamente, em datas estabelecidas no lermo de

conJissão, sob pena de cancelamento do parcelamenlo após o atraso de 03 (três) parcelas

consecutiyas, retornando imediatamente o seu saldo devedor á origem da divida ativa para

poslerior execuçãoJiscal e /ou negativaÇão e prolesto.

IIL É vedada a negocioção de exercícios isolados, devendo abranger todos os débitos oriundos

do deparlamenlo de água e esSolo inscrito em dívida ativa;

IY. Consideram-se débitos oriundos do departamento de água e esgoto, a soma do principal' das

multas, da atualização monetária eiuros de mora;

V, É FAC TADO o ben eficio instituído pelo tligo 2', inclusive aos contribuinles que

dekaram de pagar parcelamento e/ou rcparcelomento aníe or, desde que o parcelamenlo ou

reparcelamenlo anterior tenho estornado e reíornado à origent

VI.Sóseráconsideradooplantedosbene!íciosinstituíttospoÍeslaLeioconlfibuinleque

comptovat o pogamenío da PA CELA DO PARCE UAPAR

úwt , devendo Dresenlu-h nara a devida fo o do íermo.

Art.3"-AopçãopeloPRoGRAMADEPARCELAMENToDoDAEpodeTáser

formalizada da seguinte forma:

ParaosdébitosdoD&AopçãopeloREFISpoderáserformalizadanoperíododelTDE

JUNHO À 30 DE ,sI.TEMBRO DE 2019 , medianle o assinaluta requerimento do "

Programa de parcelamento ", conÍorme modelo a ser lornecido pelo DllS condicíonado ao

pagamenlo da Primeira Parcela;
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Aí. 4'- O Programa de parcelamento do DAE, poderá ser prorrogado por decreto,

somente dentro do exercício financeiro de 2019 à 2020, conforme necessidade e conveniência

da administração.

Art. 5'- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com validade até 3l de

dezembro de 2020, revogadas as disposições em contrário, especialmente a LEI N'' l '868 DE

27 DE FEVEREIRO DE 2019.

GABTNETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 27 DE JUNHO DE 2019.

ABDULJABAR GA MMAD

PREFEITO MI,,rNI - 201'l a2020.

DA SILVA

Secretário MuniciPal de Admini inanças / Portaria n' 02/2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Regisnada e publicada de acordo com a legislação vigente

Municipal. Data SUPÍa.

, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

ABDULJABAR GAL MAI)

Prefeito MuniciPa
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'26 DE 06 DE JUNHO DE 2019.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Cumpre-me,atravésdopresente,encaminharaestaAugustaCasadeLeisoPROJETODELEIN.26

DE06DEJUNHoDE20Ig.AUToRZAoPoDEREXECUTIVoAREDUZIRoSJURoSE

MULTASEACoNCEDERPARCELAMENToDEDEBIToSoRITJNDoSDoDEPARTAMENTO

DE ÁGUA E ESGOTO (DAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Trata-se de projeto de relevante interesse público, uma vez que a Lei 1.868 DE 2019 estipulou como

datalimiteparaadesãoaoparcelamento,omêsdejuúode2019'Comoécediço,pâssamosporuma

grave crise econômica, onde o contribuinte, mesmo havendo intenção de quitar seus débitos, encontra

dificuldades financeiras que impossibilita a negociação e quitação'

Demais disso, as condições anteriormente fixadas, estavam limitando ao contribuinte aderir ao

progÍâma, uma vez que as parcelas oportunizadas para negociação do débito eram exíguas '

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

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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Dessa forma, em râ2ão de inúmeros apelos da populâção, entendemos por bem prorrogar esse Prazo

para adesão ao parcelamento , bem como otimizar as condições de pagamento e parcelamento , criando

uma Lei própria para as negociações de débitos do DAE.

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.

E a Justllrcatrva

GABINETE DO PREFEITO MTNICIPAL _ 06 DE JUNHO DE 2OI9

ABDULJ

Prefeito Munici 2020t7

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

VÀNDERLEI SILVA DE OLTVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI NO 26 DE 06 DE JUNHO DE 2()I9

''AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS JI]ROS E

MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO Df, DÉBITOS

oRruNDos Do DEPARTAMENTo DE Ácul r ESGoro (DAE)'

r oÁ ournl,s rnolroÊxcus."

o prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas

atribuições legais,

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

Art. 1., Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de juros e multas, no percentuâl de

95oÁ ( Noventa e cinco por cento). decorrentes de débitos oriundos do Departâmento de água e

esgoto, cujos fatos geradores tenham ocorridos até 31 de dezembro de 2018, inscritos na dívida attva ou

em execução fiscal jâ ajúzada.

Parágrafo primeiro: Os beneficios do caput deste artigo compreenderão apenas os pagamentos de

débitos oriundos do Departamento de água e esgoto realizados em Da rcela única. à vista.

Parágrafo segundo: Os benefícios do caput deste aÍigo abrangerá inclusive o contribuinte que tenha

débitos objeto de parcelamento e reparcelamento, desde que esse tenha retomado à origem na dívida

ativâ.

Art.2". Fica o Poder Executivo âutorizado também, a parcelar os débitos oriundos do Departamento de '

CMJ

ÃUfl

água e esgoto da seguinte forma:

www.lâcla râ.mt.9ov. br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO
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a) nlo em 3 (três ) as nre ilsais e sucessivas e:

- remissão do pagamento de iuros e multas, no percenlual de 7596 ( Setenla e cinco oor cenlo ),

decorrentes de débitos oriundos do Departamenlo de ógua e esgoto, cujos fatos geradores tenham

oconidos até 3l de dezembro de 20l8, inscritos na dívida ativa ou em execuçãofscaljá ajuizada

h) ,tlo en, até6( ) oarcel, met sols C SUCESS e:

-remissõo do pagamenro de iuros e multas, no Percentuol de 5094 ( Cinquenla oor cento )'

decorrentes de débitos oriundos do Departamento de água e esgoto, cuios íatos geradores tenham

ocorridosaté3]dedezembrode20]S.inscritosnadíyidaalivaouemexecuçãofiscaljáajuizada

c) enl t5 nrc ,se§ ivas e

-remissão do pogamento de juros e multas, no percentual de 2594 ( Vinte e cinco DOr cenío ),

decorrentes de débitos oriundos do Departamento de água e esgoto, cujos Íalos geradores lenham

ocorridosaré3]dedezembrode20Is,inscritosnadívidaalivaouemexecuçãofiscaljáajuizada

I. Caso o conllibuinte seja optanle do parcelamento'

valor mínimo da parcela, conforme segue:

nos termos do Art. 2', deverá ser obsemado o

a). 50.00 ( cinouenra reai , no caso de débitos oriundos do departamenlo de água e esgoto'

Il.Asparcelasserãopag$mensalmenteeconseculivamenle'emdalasestabelecidasnolermode

confusão, sob peno de cancelamento do parcelamento após o atraso de 03 (três) parcelas consecutivas'

retomando imediatamente o seu saldo devedor á origem da divida aliva para posterior execução rtscal

e /ou negativação e Prolesto.

III. É vedada a negociação de exercícios isolados' devendo abtanger todo os débitos oriundos do

deparíamenlo de água e esgoto inscrito em dívida ativa;

IV. Consideram-se débitos oriundos do departamento de água e esgoto, a soma do principal' das

multas, da al alizaçõo monetária e iuros de mora;

V.É FACUL Ooheneficio institaído pelo artigo 2o, inclusive aos contúbuinles que dekaram de

desde que o parcelamento ou reparcelonrcnkt

CMJ
pagar parcelamento e/ou reparcelamenlo a"tetiot'

anterior tenha eslornado e relornado à origem'

www.lâciâ ra.mt.9ov.br
(66) 3461-7900
Av. AntÔnio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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VI. Só será considerudo optanle dos beneJícios inslitaídos por esta Lei o conlribuinte que comprovar

o pagomento da PRIMEIRA PARCELA DO PARCELÁ]}íENTO OU A PARCELA ÚNICÁ, devendo

uDresenloJa nara o devida formalizacão do termo.

Art.3"-Aopçãopelo

seguinte forma:

PROGRÂMA DE PARCELAMENTO DO DAE poderá ser formalizada da

Para os débitos do DAE A opção pelo REFIS poderá ser formalizada no período de 17 DE JUNHO

Às DE SE ODE 2019 , mediante a assinalura requerimento do " Programa de

parcelamenlo ", conÍorme modelo a ser fornecido peto Dt!!,, condicionado ao pagamento da

primeira parcela ;

Art. 5. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com validade até 3l de dezembro de

2020, revogadas as disposições em contrário, especialmente a LEI N"' l'868 DE 27 DE FEVEREIRO

DE 2019

GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL _06 DE JUNHO DE 20I9.

ABDULJ GAL

Prefeito Mun 0

RONIEVON

Secretário MuniciPal de A

wwwlaclara.mt.gov.br
(65) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
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Art. 4"- O Programa de parcelamento dO DAE, poderá ser prorrogado por decreto, somente dentro do

exercício financeiro de 2019 à 2020, conforme necessidade e conveniência da administrâção.

a 2020

cr



BSTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

paneceR J u Ríotc o 06r I 20L9.

RECEBIDO ETÚ
PROIETO DE LEI N9 026/2019. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

REDUZIR OS JUROS E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO

DE DÉBrros oRtuNDos Do DEPARTAMENTo oe Ácun e

ESGoro (DAE), e oÁ outRas pRovtoÊructas.

DôÁtfg- 1a

Trata-sedeProjetodeLeiautorizandooPoderExecutivoareduzirosjurose

multas e a conceder parcelamento de débitos oriundos do Departamento de Água e Esgoto

(DAE), e dá outras Providências.

os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa a

presente análise:

A)

B)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei.

RETATÓRIO

ANÁTISE JURíDICA

I - ANÁTISES PRELIMINARES

A proposta de Lei versa sobre matéria de competência do município' nos termos

dosartigos4s,15e34daLeiOrgânicaMunicipal,bemcomonostermosdoartigo30'incisol'

da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local'

Art.4'- No ExercÍcio de sua autonomia o Município editará leis' expedirá atos e adotará medidas

pertinente aos seus interesses, necessidade da administração e ao bem estar da população'

Art. 15 - Compete privativamente ao Município:

nr-, Luirie, t:tr-cun,,'o - cÚaàztooo - Jãciar./MÍ - Fonei (66)3461-7350- Êar: (66)3461'7373 - Site -l^\

Í., .i:

www.camaraiaciàrâ.mt.Bov.bí



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

| - legislar sobre assuntos de interesse 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 os quais se destaca programas de parcelamento de débitos fiscais.

No caso em tela, surge a presente proposição buscando autorização legislativa

para no artigo Ie "dispensor o pogomento de juros e multos, no percentuol de 95% decorrentes

de débitos oriundos do Deportomento de águo e esgoto, cujos fotos gerodores tenham ocorrido

até 31 de dezembro de 2078, inscritos no dívido otivo ou em execuçõo fiscol já ojuizodo".

Extrai da leitura do projeto que a concessão do desconto compreenderá apenas

os pagamentos dos oriundos do Departamento de água e esgoto realizados em uma única

parcela (artigo L9 e seus parágrafos) ou em até 15 parcelas mensais e sucessivas (artigo 2s e

seus incisos e alíneas), caso em que a remissão do pagamento de juros e multas será reduzida

ate o percentual de 25%, condicionado ao pagamento da primeira parcela (entrada) no âto da

assinatura do termo de confissão do débito.

É certo que as vantagens (desconto) oferecidas não são relacionadas à dívida

principal, mas em relação ao acessório (artigo 1o do projeto de lei), situação perfeitamente

possível frente à legislação vigente. Ao Município é facultado estabelecer, por lei, regras sobre

o parcelamento dos débitos, a ser feito administrativa ou judicialmente sendo cabível

determinar o número máximo de parcelas e o valor mínimo de cada parcela.

Ademais, pode o MunicÍpio, como medida de exceção estabelecer Programa de

Recuperação Fiscal, criando condições especiais para quitação ou parcelamento dos débitos.

Rua lurucê, 1301 - Centro -CEP 78820-000 - laciâÍâ/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
www.câmaràjaciâra,mt,tov,br
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O tema ora tÍatado emerge de uma complexidade singular, por envolver

conceitos de natureza fiscal, financeira e contábil, sendo que muitas vezes não há uma
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

convergência por parte da doutrina e jurisprudência sobre os aspectos tratados, o Presente

parecer opinativo toma por fundamento e traz o entendimento do Promotor de Justiça do

Estado de São Paulo André Vitor de Freitasl e da consultoria técnica do TCE/MT2'

n - A NATUREZA luníotca Dos lNsrlruros

No projeto de lei sob análise percebe-se uma mescla de vários institutos jurídicos

de direito tributário, a saber: parcelamento e anistia.

O instituto do parcelamento está nitidamente caracterizado no arti8o 2e do

Projeto de Lei, sendo seu conceito traçado no artigo 155-A do CTN

Art. 155-4. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei

específica. {lncluído pela Lcp ne 104, de 2001)

§ 1" Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui

â incidênciâ de juros e multas. (lncluído pela Lcp ne 104, de 2001)

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à

moratória. (lncluído pela Lcp ne 104, de 2001)

§ 3" Lei específica disporá sobrê as condições de parcelamento dos créditos tributários

do devedor em recuperação.iudicial. (lncluído pela Lcp ne 118, de 2005)

§ 4"A inexistência da lei específica a que se refere o § 3odeste artigo importa na

aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em

recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao

concedido pela lei federal especÍfica (lncluído pela Lcp ne 118, de 2005)

1 
I Congresso do Patrimônio Público e Socialdo Ministério Público do Estado de São Pâulo-

, oispJnível em: http://www.tce.mt.gov.br/processo/documentoAcordao/num/155845/ano/2005. Acesso em 19/06/2019

Rúa Jurucê, 1301 - ce.tro - cEP 78820-000

www,camâraláciãra.mt.gov.br
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A redução do montante dos valores dos juros e multas a serem cobrados pela

municipalidade refere-se a 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.

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei

que a concede, não se aplicando:

| - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa

qualificação, sejam praticados com dolo, Íraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro

em benefício daquele;

ll - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas

naturais ou jurídicas.

Art, 181. A anistia pode ser conc€dida:

| - em caráter geral;

ll - 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;

I Alexandre Ricardo, Direito Tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre- 6 ed, Ver. E atual - Rio de Janeiro

Fg9!!9; §_ão P99l9i!4Ér-9Pol012i lqcrl?s :
Rua Jurucê, 1301 - Centro - C€P 78820-OOO laciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

www,camaraiâciàra.mt.gov.br
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Em relação ao artigo 1,e pagamento de parcela Única com descontos de juros e

multas, percebe-se a anistia, sendo em algumas passagens pelo projeto remetido aos conceitos

de remissão.

Há dois marcos temporais que delimitam a possibilidade de concessão de anistia.

o benefício somente pode ser concedido após o cometimento da infração (sob pena de servir

de incentivo à prática de atos ilícitos) e antes do lançamento da penalidade pecuniária, pois se

o crédito já está constituído, a dispensa somente pode ser realizada mediante remissão. 3 No

Código Tributário Nacional, a anistia é tratada da seguinte forma:
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c) a determinada região do terÍitório da entidade tributante, em função de condições a ela

peculiares;

dl sob condição do pagamento de tíibuto no prato fixado Pela lei que a conceder, ou cuia

ílxação sêla atrlbuÍda pela mesma lel à autorldade admlnlstratlva.

Art, 182. A anistia, quando não concedida em caráter geÍal, 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,

ParágraÍo único. O despacho referido neste artigo não 8erâ direito adquirido, aplicando-se,

quando cabivel, o disposto no artiEo 155.

para a concessão da Anistia há necessidade de autorização legislativa. Assim, são

as Leis Municipals que vão fixar os valores dos descontos das multas e dos juros incidentes

sobre os débitos fiscais vencidos, que serão concedidos aos contribuintes inadimplentes.

Trata-se de leis temporárias que vigorarão somente enquanto perdurarem os

programas. É uma exigência constitucional: Qualquer subsídio ou isenção, reduçõo de bose de

cálculo, concessão de crédito presumído, onistid ou remissão, relotivos o impostos, toxos ou

contríbuições, só poderó ser concedido medionte lei especíÍica, Íederal, estoduol ou municipal,

que regule exClusivOmente Os mltéríds OCimo enUmerOdds OU o Corresp)ndente tribUto Ou

contribuiçõo, sem prejuízo do disposto no ort. 155, § 2e, xtt, S l§ 6p do art 150 da CFl88)'

NoutraquadranoqueserefereàideiadaRemissão,oProfessorRicardo

Alexandre dispõe que "5e a tei foi editodo em momento onterior do lançomento dos multos,

impedindo autoridodes Íiscois de t'ozê-lo, estoro concedendo onistio. Se o lei t'oi editodo após os

outuoções, de formo, o perdoor multos io tançodas, troto-se de concessão de remissõo" '

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

lei afirma estar concedendo remlssão ou anistia, pois o nome formalmente atribuído a

\ü
Àua lurucê, 1301 _ Centro _ CEp 7882O,OOO _ Jaciâra/MÍ _ Fone: {66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Satê
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determinado instituto não determina a natureza do mesmo, que é aferida de acordo com suas

características essenciais.

Háaindaaquelesquedefendemqueorefisnãoéumaanistiaouremissão,mas

umatransaçãotributáriaequenãoconstituiriaumarenúnciafiscal,comooprofessorFernando

Facury Scaff:

Entendo que Íesta apenas uma hipótese em todo o sistema normativo tributário que permite

enquadrar os diversos Ref,s, aqui incluídos o§ estaduais e municipais' que é a da extinção do

crédito tributário pela tronsoção, fórmula prevista pelo artigo 171 do cTN' que' pedindo

paciência ao leitor, abaixo transcrevo e analiso: ( )

Assim, nesse plexo de relações tributárias' temos onlst/o' remissõo'

porcelomento e pogomento, den:r:e outros institutos isolados previstos no CÍN' a depender do

exato formato do programa de parcelamento incentivado Portanto' trata-se de um programa

que mescla ext,nçôo , suspensõo e exclusõo do crédito tributório em um só sistema' cuia única

possibilidade teórica de enquadramento normativo no CTN é atravé5 do instituto datrcnsoção

tributório,s

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 Nadja Araujo:

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 Erito Machado, e assinala a responsabilidade do tegislador competente em realizar uma

avaliação cuidadosa das circunstâncias de aplicação do instituto antes da efetiva normatização'

observando as regras que positivam essa decisão politica' que deve ser instituída por meio de

igual instÍumento legislativo usado na criação do crédito pelo ente competente na circun5tância

especÍfica, geralmente por lei ordinária, que deve indicar os tributos e os beneficios' e também

a Alexandre Ricardo. Direito Tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre- 6 êd Ver' E atual - Rio de lane lro

Forensei 5ão Paulo: MÉTO0O,2012; pag 435
tributária e não uma renúncia fiscal Disponível em:

ternando Facurv Scaff Refis é uma transação
sacao-tributaria_na o-renuncl e-fiscalSauthor. Acesso

http niur.com htl2ol4-dez-02/contas- vista -refis-tran

en28la3l201'1.
.,i
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delimitar a (in)disponibilidade de renÚncia, determinando, assim, os modos admissíveis e o

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

legislador seja detentor de uma prerrogativa de avaliação para estipulação de uma prognose'

uma lei de renúncia à receita de crédito tributário deve considerar as diretrizes da gestão fiscâl

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 receitâ é critério a ser considerado na ponderação entre as concessões intersubietivas e

materialização das finalidades públicas da tributaçâo para resolver (des)autorizar o ajuste6'

III- I-EI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Prosseguindo nesta esteira uma questão costuma ser discutida' gerando dúvidas

eentendimentosdivergentes.oizrespeitoaquelaqueindagasetalprocedimentocaracteriza

ou não a chamada "renúncia de receita", de que trata a Lei n's 101, de 4 de maio de 2000'

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal acerca

da chamada "renúncia de receita":

Art. 14. A concesrão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual

decorra Íenúncia de receita deverá estar acompanhada de e§timativa do impacto

oÍçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vlgêncla e nos dois seguint€s'

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

rondições:

l- demonsÍação 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;

ll , estar acompanhãda de medidas de compensaçâo, no período mencionado no caput, por meio

do aumento de receita, proveniente da elevaçào de alíquotas, ampliaçãÔ da base de cálculo,

majoração ou cÍiação de tributo ou contribuição'

§ 1s A renúncia compreende anistia, remissão, subsÍdio, crédito presumido' concessão de

isenção em caráter não 8eral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que

Possibilidade de Consenso na Obrigação lmposta Porto Alegre: Núriat 
ARAÚ.|o, Nadja. Transação Tributária

Fabris,2009.
Rua iu(rcê, 1301 - Centro CtP 78820 000

www.câmârêlaclaaâ mt Bov.bí

r{

r; ItlJ

Fone: 166i3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

E
LS l\



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

implique redução discriminada de tributos ou contribuições' e outros benefícios que

correspondam a tratamento diferenciado'

§ 29 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'

§ 3e o disposto neste artigo não se aplica:

| - às alteraçôes das alíquotas dos impostos previstos nos incisos l' ll' lV e V do anigo 153 dâ

Constituição, na forma do seu § 1e;

ll - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança'

Nessa mesma linha de raciocínio a Constituição Federal, sobre a anistia fiscal,.iá

estabelecia o seguinte: o projeto de leí orçomentorio seró ocomponhodo de demonstrotivo

regionalizodo do efeito, sobre os receitos e despesos' decorrente de ísenções' onistios'

remissões, subsídios e benefícios de noturezo finonceiro, tributóría e creditício (art 165, § 6e)

CMJ ',FLs:%
RUBá-

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

diminuiçãonareceita,ouseia,aanistia,aremissão,ocréditopresumido'aisençãoemcaráter

não geral, a alteração de alíquota de algum tributo ou a modificação da base de cálculo' que

tenhacomoimpactoadiminuiçãodareceitapública,deveráestaracompanhadadeestimativa

seguintes, atender ao disoosto na Lei de Diretrizes Orcamentárias e demonstrar oue a renúncia

atende a. pelo menos. uma das sePuintes condicões: esteia considerada na estimativa de

receita oroveniente de elevacão de alíquotas, da amoliacão da base de cálculo' da maioracão

ou criacão de tributo ou contribuicão'

Dessaforma,emsetratandodeumabenessetributáriaaoscontribuintes'ter-se-

ia uma espécie de renÚncia de receita, conforme preconiza o art' 14' §1e' da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF.

Ruà lurucê. t rOl - Centro CÍP /8820'OOO lJcrâÍa/MÍ - Fone: {66)1461 7350 - làx (6b)3OU'-"" - 
''t"' 
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Assim, para que seja viável e legítima a concessão do benefício tributário, mister

se faz, por força do dispositivo supramencionado, que esta renúncia seja considerada na

estimativa de receita da lei orçamentária (estimativa do impacto orça mentário-fina nceiro no

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes), na forma do art. 14 da Lei de

Responsabilidade 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).

Por este motivo é importante que este benefício seja considerado na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem como

comprovar que de fato ele não prejudicará as metas de resultados fiscais previstas no anexo

próprio da lei de diretrizes orçamentárias.

Por fim, registro que a equipe técnica do TCE/MT outrora já se manifestou em

um processo de consulta em que "Respondendo à indagação proposta, a isenção de multas e

juros da dívida ativa poderá ser concedida, desde que seja feita por lei (código Tributário ou lei

específica), acompanhada de estudo prevendo o impacto orçamentário e financeiro no

exercício e nos dois subseqüentes, que atenda ao disposto na LDO e que a Administração

Pública tomem as providências previstas no art. 14 da LRF, conforme exposto"T'

CONCTUSÃO

Emrazãodoquantoarticuladoeseabstendo,obviamente,daapreciaçãodos

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, cÍiando condições especiais para quitação ou parcelamento

'pRocEsso Nc 15.584-5/2005. PRtNctPAt: PREF€lÍuPe MUNIcIPAL DE NovA UBIRATÃ. RELAToR: coNsE!'HElRo ANToNlo

JoAQUI ASSUNTO: consulta PARECER Nc 1!!lÇÍ120f,5' Disponível emi

httpl//www.tce.mt.8ov.br/processo/documentoAcordâo/n!m/155845/ano/2oos' Acesso e fi 25106/zol9

Rua Juru.ê, 1301 - CenÍo - cEP 78820-000
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dos débitos, desde que haja a juntada dos documentos acima explicitados que comprovem â

observância à Lei de Responsabilidade Fiscal'

Porfim,registroqueoProjetodeLeine02612019trazdoisinstitutosjurídicos,o

parcelamento e a anistia, a qual deverá ser apurada e analisada contabilmente e' por meio dos

documentosexigidosnoartigo14daLRF.Destaforma,necessárioqueosnobresEdissolicitem

os documentos para que os mesmos seiam anexados ao presente Projeto de Lei'

por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico consiste

em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, anarisando a ampra.juridicidade da mesma. (...1 o ogente o quem incumbe opinor

nõotemopoderdecisóriosobreomdtériaquelheésubmetido,vistoquecoísosdiversossão

opinor e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007' p' 134)'

É o parecer.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2019'
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É submetido às Comissões o projeto de Lei acima especificado, quê autorizar o

poder Executivo a reduzir "r'j;;;; 
;;;has e a_conceder parceramento de créditos/debitos

tributários oriundos ao otp"tl'"nto de Água e Esgoto (DAE) e dá outras providências

COMISSÃo DE coNSTITUI JUSTI E RED AOo

PROJETO IEI N.9 26, DE 06 DE JUNHO DE 2019'

PODER EXECUTIVO

RETATÓR lo

t- EXPOSI o DA MATÉRIA EM EXAME

il-coNCLUSÕESDORELATOR

Por todo exposto, concluo Pela emissão de PARECER FAVORÁVEL' Pela

sendo a matéria oportuna e conveniente a

lo Plenário.

NDO JORGE DE SOUZA

Secretário onstitu ição, Justiça e Redação

ESTADO DE MATO GROSSO
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con stitucionalid ade, legalidade e regimentalidade'

,u. aprou.çao, devendo por tanto ser apreciada pe

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado' tem por obietivo a

recuperação e regularização de créditos triúutários, permitindo, assim, que o contribuinte que

tenha débitos com o Municii,;;;;-qrna-ror. o,Refis Municipar, como é conhecido, é

louvável, iá que possibilita a rlabiiitação econômica do contribuinte que aderir ao programa'

até então inadimplente, fazendo com que este recupere seu crédito' podendo participar de

novos negócios, crescer e g"t" "íp'"go'; 
e ainda permite que o município receba créditos

considerados praticamente perdidos

sAtA DAS COMlssÕES

JACTARA(MT), 2s DE JUNHO OE 2019'

RuàluI|r(á llOl-Cenl'o Cl-P/8820000-la(idralM]-tone:(b6)1461-/r5O 
Fax:(66)3461 7371
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São as conclusões
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PROIETO LEI N,9 26, DE 06 DE JUNHO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

rtt - orctsÃo DA coMlssAo

Pela Ordem:

Reitera o voto:

VEREA

Secretário da Co mr

Pelas Conclusões:

sAlÁ DAs corutssôes
JACTARA(MT), 25 DE JUNHO DE 2019.

LES F DO JORGE DE SOUZA

nstituição, lustiça e Redação

AComissãodeConstituição,JustiçaeRedação'reunidanestadatainfra'apósa
apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator' passam à votação:

v A L AR RO GUES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão onstitu ição, lustiça e Redação

úôllcentío LEP 78820-000 - laciarrMÍ - Fone: {66)3461-7350 - Fax: (66)3461'7373 - site
Rua luruce

www.camârajaciara.mt.gov.br FmrIRUBLIe+
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PODER EXECUTIVO

PARECER:

De acordo

Comissão q uanto

PAREcER ravoRÁ

PROJETO LEI N.9 26, DE 06 DE JUNHO DE 2019'

VER ANDO JORGE OE SOUZA

Secretário da Com nstitu ição, Justiça e Redação

com o artigo 107 do Regimento lnterno' e diante da decisão unânime da

a aprovação do relatório apresentado' e após a discussão e votação emite

VEL à matéria do presente Projeto de Lei'

EADOR LEO R RIGUÊS DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão Constituição, J ustiça e Redaçãoe

sArA DAS COMlssÕEs

JACIARA(MT),25 DE JUNHO DE 2019'
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