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Excelentissimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jarn§

Presidente daCamara Municipal de Vereadores

Carazinho, 26 de março de 2010.

Encaminha Projeto de Lei Complementar n.o 002/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa o Projeto de Lei

Complementar n.o 002/10, desta data, o qual Altera a redaçao do artigo 111, Lei

Complementar n.o 03/85 - C6digo de Posturas, para apreciaçao sob Regime de Ur

gencia.

Exposiçao de Motivos:

Justificamos o presente projeto de Lei, com base na informaçao n.O

120/2010 recebida da Secretaria de Assuntos Jurfdicos, c6pia anexa, a qual sugere a

devida alteraçao.

Atenciosamente,
CAMARA r~UNiCiPAL DE CARAZINHO

PROTOCOLO GERAL
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 002, DE 26 DE MARÇO DE 2010.

A/tera a redaçao do Art. 111, Lei Comp/emen
tar n.° 03/85 - C6digo de Posturas.

Art. 1° O Art. 111 da Lei Complementar n.o 03/85 - C6digo de Posturas,
passa a viger com a seguinte redaçao:

"Art. 111 Aos infratores sera aplicada a seguinte multa: 5(cinco) URM
(unidade de referencia municipal) por cliente que se encontrar dentro do estabe
lecimento no ato da lavratura do Auto de Infraçao, dobrando-se, sucessivamente,
no caso de reincidencia.

PENA: referente aos artigos 104 a 111, multa de 109,79 UFIRS, au
mentando em caso de reincidencia ao dobro, ate o maximo de 548,97
UFIRS."(NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2010.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CA 'lAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTbs JURIDICOS

INFORMAÇAO W 120/2010
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DE: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS I

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA / SETOR DE FISCALl' AÇAO

ASSUNTO: INTERPRETAÇAO E APLlCAÇAO DO A TIGO 111

POSTURAS

Senhor Secretario:

D / CODrGO DE

I

Ao cumprimenta-Io cordialmente, vimJs tratar do assunto relacionado

El interpretaçao do caput do art. 111 C6digo de Posturas, otadamente no que se refere El

aplicaçao da multa, ande pode surgir a duvida se o termo 'pessoa" se refere aos clientes,

funcionarios ou ambos, conforme solicitaçao verbal do Setor de Fiscalizaçao.

o artigo 111 do C6digo de pos!uras PTSUi a seguin!e redaçao:
Art.111 - Aos infratores sera ap/icada a seguinte mu/ta: R$ 415,00

por pessoa que se encontrar dentra do estabe/ecimento f o ato da /avratura do Auto de
/nfraçË1o,dobrando-se, sucessivamente, no caso de reincide(lcia.
PENA: referente aos artigos 104 a 111, mu/ta de R$ 415,00, aumentando em caso de
reincidencia ao dobra, ate o maximo de 2.000,00.

Em primeiro lugar, importante registrar que a multa o terma "pessoa"

nao faz diz explicitamente se e funcionario, cliente au terrieiro que eventualmente esteja
prestando algum serviço no interior do estabelecimento.

I

Nesse caso, havendo duvida a refpeito da interpretaçao da lei
tributaria que determine infraçao ou comina penalidade, se a interpretada da maneira mais

favoravel ao infrator, nas termos do art. 112 do C6digo Tribu ario Nacional, que reza:

Art. 112. A/ei tributaria que define infraçoes, ou fhe comina
pena/idades, interpreta-se da maneira mais favoravel ad acusado, em caso de dLJvida
quan to:

1- il capitulaçao legal do fato;

/I - a natureza ou as circunst8ncias materiais do fato, ou a natureza OLl extensao dos

seus elei/os; u; .
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III - a autoria, imp utabilida de, ou punibilidade; !

I

!

IV - ei natureza da penalidade aplic{1Vel, au ei SLJagrc1duaçiio.
j

I

I

Nesse sentido, citamos a seguinte de1cisao do Tribunal de Justiça do
I

Estado do Rio Grande do Sul: i

APELAÇAo C/VEL. TRIBUTARIO E l F/SCAL. AçAo ANULAT6RIA.
MUNICI/PIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA. ISS. LEASING. INCIDENCIA. MULTA.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REVISAo DE OF/CIO. FALS/DADE E INTENÇAo DOLOSA OU
MA-FE VISANDO A SONEGAÇAO DO T[?IBUTO. MUDAijJÇA DE CRITERlb JUR/DICo.
INVIABILlDADE. JNTERPRETAÇAO FAVORA VEL AO CONTR/BUINTE. -Sobre operaçoes de
arrendamento mereantil ineide /SS. Sumu/a 138 do STJ. Lei Cqmplementar n° 56/87 Lista Anexa,
item 79. Lei Complementar nO 116/2003, Lista Anexa, item 15.09. -Se o fundamento legal para a

revisao de ofieio, do lançamento e o disposto no artigo 149, I, d9 CTN, a eapitulaçao deve eonter a
indieaçao da lei que determina a revisao dessa forma. -A lei triburaria que define infraç6es, ou Ihe

comina penalidades, interpreta-se de maneira mais fa vora velt a o acusado, em caso de duvida

quanto a capitulaçao legal do fato e a natureza da penalidade plicavel, ou a sua gradaçao (art.
112, I e lV, do CTN). Casa em que naa restou evideneiada eonduta dolosa ou de ma-fe da
eantribuinte eom o objetivo de sonegar o tributa devido, para autouar a fiseo a majorar a mu/ta. -Se a
legislaçao munieipa/ exige a pratiea de atos que evideneiem falsid?de e manifesta intençao dolosa au

ma-te, objetivanda sanegaçao para aumentar a graduaçao das p~na/idades, a demanstraçao de taisatos e 6nus do fiseo e impreseindive/ el eobrança de pena/idade abma do limite minimo previsto pelo

naa pagamenta do tributo. -Inviavel a mudança de eriterio jUrid\eO adotada no lançamenta eom a
finalidade de majorar a penalidade aplieada (art. 146 do CTN e sUl[f7u/a227 do extinto TFR). -Reeursa
da autora provido. Prejudieado o do reu. (Apelaçao Civel N° 70014127476, Vigesima Segunda
Camara Civel, Tribunal de Justiça do RS, Relatar: Leila Van Pandolfo Maehado, Ju/gado em
13/04/2006)

Assim, aplicando-se favoravelmente ao acusado o artigo 111 do

C6digo de Posturas, entende-se, salvo melhor jufzo, qul o espfrito da lei refere-se EI

clientes que estiverem dentro do estabelecimento.

Ainda, em relaçao a essa interpreaçao, sugere-se ao Executivo

Municipal, que seja regulamentado por Deereto esse ente+mento, para o fim de definir o

terma "p~ssoa" no referido artigo somente os clientis que estiverem dentro do
estabeleclmento.. .

Ademais, verifica-se que a multa de 1$ 415,00 deve ser aplicada por
pessoa (cliente), dobrando-se sucessivamente em caso de reincidencia, ate o maximo de

R$ 2.000,00 por pessoa (aqui se entende como cliente). I

cordiais saudaç6es.
mrmento,

I

I

l
I

apresentamos nossas


