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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
61/2019

Watéria: PL 18/2019
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI. AUTORIA DO 
PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZA OS 
PROCURADORES MUNICIPAIS A DESISTIREM DE 
AÇÕES EXECUTIVAS E RESPÊCTIVOS RECURSOS. 
RENÚNCIA DE RECEITA NÃO VERIFICADA. 
PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS NA ESFERA 
ADMINISTRATIVA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS 
NÃO EVIDENCIADOS. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n. 
18, de 13 de fevereiro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Autoriza os 
Procuradores do Município a desistirem de ações de execução.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei autoriza os Procuradores Municipais: a) a 
desistirem de ações judiciais de natureza executiva e respectivos recursos, sem renúncia 
do crédito, diante de: a.1) processos movidos contra massas falidas em que não foram 
encontrados bens para serem arrecadados ou em que os bens arrecadados tenha sido 
insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos 
preferenciais, desde que não mais seja possível o direcionamento eficaz contra os 
responsáveis tributários; a.2) processos movidos contra pessoas jurídicas dissolvidas, em 
que não encontrados bens sobre os quais possam recais a penhora ou o arresto, desde 
que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja 
juridicamente inviável ou tenha se revelado ineficaz, por não terem sido encontrados bens 
penhoráveis; a.3) processos movidos contra pessoa física ou jurídica, que tramitem há 
mais de cinco anos sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva da prescrição 
no período e nos quais não tenham sido encontrados bens passíveis de penhora ou de 
arresto. Refere que os respectivos créditos permanecerão em cobrança administrativa; b) 
a requererem a extinção de execução fiscal e respective recurso, nos casos de prescrição 
do crédito tributário, ocasião em que serão baixados e excluídos do sistema de controle da 
divida ativa; c) não ajuizarem novas execuções fiscais em relação a novos créditos fiscais 
de devedores que já tenham tido processos enquadrados nas hipóteses previstas nos 
dispositivos anteriores, devendo, antes, haver nova avaliação de viabilidade, com a 
realização das pesquisas patrimoniais do devedor. Prevê, por fim, que as autorizações não 
geram a restituição ou compensação de valores já recolhidos e que se aplicam, no que 
couber, aos processos de execução de créditos de natureza não tributária.

ASegundo a exposição de motivos:
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A presente propositura visa fixar parâmetros e requisitos para a desistência de 
processos de execução, nos quais é autor o ente público municipal, a fim de 
racionalizar a cobrança da dívida ativa, baixando também o estoque de crédito e 
melhorando os índices de gestão. Assim, o projeto de lei ora encaminhado propõe 
estabelecer requisitos legais de observância aos representantes judiciais do 
Município para desistirem de ações de execução, sem a renúncia do crédito, e a 
requererem a respectiva extinção de processos, nas hipóteses que menciona. A 
propositura faz>se necessária, porquanto a prática demonstrou mais eficiente a 
extinção das execuções em que não resta qualquer possibilidade de cobrança. O 
objetivo consiste em extinguir execuções insolúveis, desobstruindo o Poder 
Judiciário. Vale dizer, extinguir aquelas execuções onde foram repetidas e 
esgotadas as pesquisas patrimoniais, tomando-se definitiva a inviabilidade de 
satisfação do débito cobrado, cujo prosseguimento não apenas é inútil como 
também prejudicial à Fazenda Pública, eis que os recursos materiais e humanos 
que poderiam ser empregados para acelerar cobranças judiciais viáveis são hoje 
desperdiçados em diligências meramente formais. Note-se que a presente 
iniciativa tem respaldo na legislação processual federal, que estabelece a 
possibilidade de extinção quando se verificar a ausência de pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, inc. IV), posto que a 
inexistência de bens a penhorar toma sem sentido o prosseguimento da execução, 
que nada mais é que uma forma judicializada de expropriar bens e transformá-los 
em dinheiro, para assim satisfazer o crédito em cobrança.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu 
do Prefeito Municipal2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, já que não 
envolve matéria que deve ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

No mais.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 • legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV-Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
Vil - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1° - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2° - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.

V
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Ainda que o ato consistente na apresentação de projeto de lei por 
parte do Chefe do Poder Executivo detenha natureza política, com alto grau de 
discricionahedade, curial, no caso, não se descuidar da ideia de que as ações de 
execução fiscal, de natureza tributária e não tributária, buscam tutelar o património público, 
isto é, o património da coletividade, de modo que qualquer medida desidiosa na cobrança 
do crédito pode caracterizar ato de improbidade administrativa4.

As hipóteses trazidas pela proposta legislativa, contudo, não se 
mostram desarrazoadas, pelo contrário, todas demandam criteriosa análise por parte dos 
Procuradores Municipais antes de requererem a desistência propriamente dita das ações 
executivas e respectivos recursos5.

De mais a mais, de acordo com a própria exposição de motivos, tal 
medida proporcionará á Fazenda Pública maior eficácia na satisfação de seus créditos, já 
que a atuação dos Procuradores Municipais se concentrará nas execuções 
economicamente viáveis.

A norma permissiva, além do mais, não importará na renúncia de 
crédito, já que persistirão as cobranças na esfera administrativa, de sorte que inaplicável 
as regras referentes à renúncia de receita6.

Quanto à possibilidade de os próprios Procuradores Municipais 
reconhecerem a prescrição do crédito tributário, não se verifica, da mesma forma,

4 (Lei Federa! n. 8.429/1992): Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e 
notadamente:
(...]
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito á conservação do 
património público;
H
5 Em igual sentido é a Lei Estadual n. 13.591/2010, que Autoriza os Procuradores do Estado a desistirem de 
ações de execução
6 (LC n. 101/2000): Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio 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:

IVide Lei n° 10.276. de2QQ11
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 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 periodo mencionado no caput, por meio do aumento 
de receita, proveniente da elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.
§ 1SA renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, 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.
§ 2a Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de que trata o capuf deste artigo decorrer 
da condição contida no inciso il. o beneficio só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas 
no mencionado inciso.
§ 3a O disposto neste artigo não se aplica:
I - ás alterações das aliquotas dos impostos previstos nos incisos i. II. IV e V do art. 153 da Constituição, na 
forma do seu § 1°;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

{Vide Medida Provisória n° 2.159. de
2001)
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qualquer impedimento, uma vez que, por importar na extinção do crédito tributário (CTN, 
art. 156, V), o reconhecimento da prescrição ocasiona, indubitavelmente, a perda do 
interesse de agir, sem contar os riscos com custas processuais que a manutenção das 
ações ocasiona à Fazenda Pública.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela
viabilidade técnico-jurídica do PLn. 18/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo

CARAZINHO (RS), 19 de março de 2019.

LUÍS FERNANDO BOLlkSCHEID
Procurador do Poderll.egislativo 

Matlifula 50020 
OAB RS 93.542
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