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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
177/2019

Matéria: PLC 007/2019
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO 
DO CTM. LEI COMPLEMENTAR N. 110/2006. 
ALTERAÇÃO DO ART. 121, § 4o, “A”. CRIAÇÃO 
DO § 3o NO ART. 108 E INCISOS VIII E IX NO 
ART. 198. REVOGAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 
198. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE 
EVIDENCIADAS. NÃO VINCULAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

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 
Complementar n. 007, de 05 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dá 
nova redação ao art. 121, § 4o, alínea "a”, cria o § 3o no art. 108 e os incisos VIII e IX no 
art. 198, além de revogar o inciso VI do art. 198, todos dispositivos da Lei Complementam. 
110/2006.

Conforme a exposição de motivos:

O presente Projeto de Lei em questão visa adequar a Legislação 
Municipal para atender as recomendações exaradas pelo Tribunal 
de Contas do Estado, corrigindo distorções ou lacunas relativas à 
atual forma de trabalho.
No tocante ao Artigo 121, que trata do ITBI, a base de cálculo na 
arrematação, adjudicação ou remição de bens, deve corresponder 
ao valor efetivamente pago.
“A doutrina e a jurisprudência têm entendido que o valor venal do 
imóvel corresponde ao valor da venda, ou seja, ao preço livremente 
fixado entre as partes e, na hipótese de aquisição em hasta pública 
ou leilão extrajudicial, ao valor da arrematação. Nesse sentido: 
Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, nas 
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal 
corresponde ao valor pelo qual foi arremafac/o em hasta pública, 
inclusive para fins de cálculo de ITBI. Precedentes.' (STJ, Ag Rg no 
RESP 348.597/MG, Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. Em 
10/03/2015y'(eDOC 1, p. 88)
Quanto á forma e prazos para pagamento do IPTU em cota única 
(Art. 108), atualmente fixados por Decreto Executivo, houve 
recomendação do TCE para que o percentual de desconto fosse 
previsto em lei, consoante Art. 97, inciso II do Código Tributário 
Nacional. Re/af/vamenfe ao Artigo 198, que trata da isenção da íaxa 
de coleta de lixo, sugere-se a inclusão dos incisos Vllf e IX, pois a 
isenção para estes imóveis trata-se de uma prática já consolidada. 
Quanto aos imóveis avaliados em até 10.000 URMs, em sua 
maioria pertencentes à famílias em situação de vulnerabilidade
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social, a concessão da isenção tem por objetivo atender ao 
princípio da capacidade contributiva do cidadão, ê uma questão de 
justiça social.
Em relação aos boxes de garagem, que são unidades que possuem 
matrículas autónomas e não produzem lixo, a taxa já é 
devidamente paga pelos proprietários dos apartamentos, que é 
onde de fato são produzidos os resíduos.
Por este motivo, a Administração entende ser indevida a cobrança 
de taxa de lixo para estes imóveis.
Vale ressaltar que anualmente o Executivo realiza a estimativa de 
renúncia de receita para conceder o benefício de isenção de taxa 
de coleta de lixo.
Ademais, sugere-se a revogação do inciso VI, pois entendemos que 
conflita com o §4° do Artigo 198, pois a isenção de IPTU e Taxa 
deve ser renovada a cada 02 anos, mediante avaliação da 
Administração Fazendária acerca da manutenção dos requisitos 
para obtenção dos benefícios.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei complementar, em síntese, dá nova redação ao art. 
121, § 4o, alínea “a”, cria o § 3o no art. 108 e os incisos VIII e IX no art. 198, além de 
revogar o inciso VI do art. 198, todos dispositivos da Lei Complementar n. 110/2006.

A competência material e a iniciativa desta proposição de lei estão 
corretas, tendo em vista tratar-se de matéria de competência do município1 e ser de 
iniciativa legislativa concorrente entre Poder Executivo e Poder Legislativo (entendimento 
do STF), inexistindo, vícios, pois, neste particular2.

1 (CRFB) Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- INFORMATIVO N° 755 
TÍTULO
ADI: ICMS e isenção tributária - 2
PROCESSO
ARTIGO
O Tribunal afirmou que a concessão de benefícios fiscais não seria matéria relativa à iniciativa 
legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1°, II, b, da CF. Observou que, 
à luz das regras de competência tributária, seria correto afirmar que o poder de exonerar corresponderia a uma 
derivação do poder de tributar. Assim, não haveria impedimentos para que as entidades investidas de 
competência tributária, como os Estados-membros, definissem hipóteses de isenção ou de não-incidência das 
espécies tributárias em geral, ainda que por disposição de Constituição estadual. Sublinhou que o art. 146, III, 
c, da CF determina que lei complementar estabeleça normas gerais sobre matéria tributária e, em especial, 
quanto ao adequado tratamento tributário a ser conferido ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 
cooperativas. Salientou que o § Io do art. 192 da Constituição cearense dispõe que o ato cooperativo, 
praticado entre o associado e sua cooperativa, não implica operação de mercado. Ressaltou não haver a 
alegada inconstitucionalidade desse preceito, porquanto, nos termos do art. 24, I, da CF, a União — 
responsável por estabelecer normas gerais —, os Estados-membros e o Distrito Federal — com a prerrogativa 
de suplementar as lacunas da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-las às particularidades locais — 
detêm competência para legislar sobre direito tributário, concorrentemente e, se não existir lei federal sobre 
normas gerais, os Estados-membros podem exercer a competência legislativa plena (CF, art. 24, § 3o). Frisou 
que o STF, ao apreciar situação análoga, assentara que enquanto não fosse promulgada a lei complementar a
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O instrumento utilizado (projeto de lei complementar), da mesma 
forma, está correto, visto se referir ao Código Tributário Municipal.

Quanto ao mérito das alterações propostas, cabe fazer uma análise 
individualizada de cada modificação pretendida, facilitando o melhor entendimento acerca 
da legitimidade/iegalidade das proposições.

Iniciando, para contextualizar a alteração proposta no art. 121, § 
4o, “a”, da Lei n. 110/2006, cita-se o texto atual e o texto com a modificação pretendida:

Art. 121. Ã base de cálculo do imposto é o valor venal dos imóveis 
pu dos direitos a ela relativos, no momento da estimativa efetuada 
pela autoridade fazendária municipal competente ou pelo agente 
fiscal da receita municipal.
§ 4o Serão adotadas bases de cálculo diferenciadas, nos moldes 
ora postos, nos seguintes casos:
a) na arrematação, na adjudicação e na remição de bens imóveis, a 
base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou 
jadministrativa, ou o preço pago, se este for maior;

rArt. 121. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos imóveis 
ou dos direitos a ele relativos, no momento da estimativa efetuada 
pelo servidor ou comissão formaimente designados pela 
Administração Municipal para procedera avaliação.
§4° Serão adotadas bases de cálculo diferenciadas, nos moldes 
ora postos, nos seguintes casos:
a) na arrematação, na adjudicação e na remição de bens imóveis, a 
base de cálculo será o preço pago pelo adquirente, devidamente 
comprovado.

A alteração modifica a base de cálculo do Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI) feita através de arrematação, de adjudicação e de remição, 
retirando da base de cálculo o valor da avaliação judicial ou administrativa do bem, 
passando a ter como base de cálculo apenas o preço pago pelo adquirente, devidamente 
comprovado.-

Cumpre lembrar que a adjudicação (art. 876 do CPC3) e a remissão 
(art. 876, do CPC4) devem ser feitas pelo valor da avaliação do bem, portanto, não há uma 
alteração legislativa relevante neste sentido.

Diferente é o caso da arrematação. Todavia, neste caso, a 
propositura está ajustada com o entendimento aplicado pelo STJ, o qual afirma que o valor

que se refere o art. 146, III, c, da CF, os Estados-membros — que possuem competência concorrente em se 
tratando de direito tributário (CF, art. 24,1 e § 3o) — poderiam dar às cooperativas o tratamento que julgassem 
adequado. ADI 429/CE, rei. Min. Luiz Fux, 20.8.2014. (ADI-429)
3 Art. 876. é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam 
adjudicados os bens penhorados.
4 Art. 876. [...] § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889. incisos II a VIII. pelos 
credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos 
descendentes ou pelos ascendentes do executado.
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venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de 
cálculo do ITBI.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL ALIENADO 
JUDICIALMENTE. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA 
ARREMATAÇÃO APURADO EM HASTA PÚBLICA. REEXAME DE 
FATOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a pacífica 
jurisprudência deste Tribunal Superior, nas hipóteses de 
alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao 
valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para 
fins de cálculo do ITBI. Precedentes: RMS 36.293/RS, Rei. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
4/10/2012, DJe 11/10/2012; AgRg no REsp 1.308.814/MG, Rei. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2012, 
DJe 24/8/2012; AgRg no AREsp 22.274/MG, Rei. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; e 
AgRg nos EDcl no Ag 1.391.821/MG, Rei. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 1°/7/2011. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 
348.597/MG, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
DJe 16/3/2015). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGOS 165, 458 E 535 DO 
CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE 
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. (...) 3. Na hipótese da 
arrematação a base de cálculo do ITBI deverá corresponder ao 
valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a 
quantia atingida em hasta pública ser considerada como valor 
venal do imóvei, posto que a arrematação possui natureza 
jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse 
valor do bem arrematado como seu valor venal. 4. No caso dos 
autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizada 
pelo Poder Público, assim em virtude da similaridade desse 
procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis 
o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a 
arrematação corresponde à aquisição do bem alienado 
judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de 
cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública. 5. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no REsp 1.565.195/MG, Rei. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 
14/12/2015). (Grifou-se).
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. ALIENAÇÃO JUDICIAL 
DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão a quo encontra-se 
em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido 
de que nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor 
venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta 
pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: {...).
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 
818.785/SP, Rei. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, DJe de 13/05/2016). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ITBI. BASE DE 
CÁLCULO. VALOR VENAL. TRIBUTAÇÃO COM BASE EM VALOR 
DIFERENTE DO UTILIZADO PARA COBRANÇA DO IPTU. 
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o 
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da 
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in 
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O acórdão 
recorrido está em confronto com o entendimento pacificado 
nesta Corte, segundo o qual sobre o valor venal do imóvel para 
efeito de definição da base de cálculo do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, no caso de alienação 
judiciai, não está vinculado àquele utilizado para a apuração do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Ill - O Agravante não 
apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir 
a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 
REsp 1.480.347/SP, Rei. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 11/5/2016). (Grifou-se).

A respeito da inclusão do § 3° no art. 1085 da Lei Complementar 
n. 110/2006 (Código Tributário Municipal), trata-se de uma previsão legal em 
consonância com a legislação federal (Código Tributário Federal6), como bem descrito na 
exposição de motivos.

Sobre a revogação do inciso VI7 das isenções da Taxa de 
Coleta de Lixo previstas no art. 198 da Lei Complementar, cabe salientar que, de fato,

5 Art. 108. [...j
§ 3° Na concessão de desconto em razão do pagamento em parcela única do imposto, o percentual não 
poderá ser superior a 12%.
6 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21,26, 39,57 e 65; [...]
7 Art. 198."(...J
,Sobre isenção de Taxa de Coleta de Lixo: (...) _
VI - Os proprietários de imóveis urbanos, já enquadrados como isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano 
- IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente, relativos ap imóvel, nos termos desta Lei, ficam,
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o referido dispositivo conflita com o § 4° do artigo 1988, pois o pedido de isenção da Taxa 
de Coleta de Lixo deve ser renovado a cada 02 anos, mediante avaliação da 
Administração Fazendária acerca da manutenção dos requisitos para obtenção dos 
benefícios. Neste sentido, vem a calhar a supressão do inciso VI.

Seguindo, cabe analisar a inclusão dos incisos VIII e IX no art 
198 da Lei Complementar 110/2006, conforme texto abaixo:

Art. 198. O contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo é o proprietário, 
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer titulo de imóveis 
situados em vias e logradouros públicos ou particulares, onde a 
Prefeitura mantenha o serviço. [...]
Sobre isenção de Taxa de Coleta de Lixo: [...}
VIII - Proprietários de um único imóvel no Município e que nele 
residam, avaliados em até 10.000 URMs;
IX - Box de garagem.

A isenção da taxa de coleta de lixo prevista no inciso VIII - 
destinada aos proprietários de um único imóvel no Município e que nele residam, avaliados 
em até 10.000 URMs - trata-se de um critério objetivo que visa proteger as famílias em 
situação de vulnerabilidade social.

Com relação da taxa de coleta de lixo de box de garagem, a 
administração entende que são unidades que possuem matrículas autónomas e não 
produzem lixo. Além disso, argumenta que o tributo já é pago pelos proprietários dos 
apartamentos, que é onde de fato são produzidos os resíduos.

Nesse ponto, impende fazer a ressalva que o serviço de coleta 
de lixo é classificado como serviço público específico e divisível, já que tem utilização 
particular e mensurável para cada destinatário, sendo cobrável inclusive em razão de ter 
sido simplesmente posto à disposição do usuário. Tanto é assim que tal taxa é cobrada, de 
forma compulsória, mesmo sobre terrenos baldios.

Assim, embora as unidades autónomas não gerem lixo, podem 
armazená-lo, recomendando-se por questão de higiene e saneamento, a remoção. Enfim, 
a incidência da taxa de coleta de lixo não depende da efetiva utilização do serviço pelo 
contribuinte, mas da potencialidade do uso.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA. TAXA DE COLETA DE LIXO. INCIDÊNCIA SOBRE 
O BOX DE
POSSIBILIDADE. TAXA DE COLETA DE LIXO. LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 27/2004. BASE DE CÁLCULO.

ESTACIONAMENTO (GARAGEM).

automaticamente, isentos por mais dois anos, bem como aos que vierem a se enquadrar a partir da vigência 
desta Lei assegurada a isenção para igual período; [...]
0 Art. 198. [...]
§ 4°. O pedido de isenção deve ser renovado a cada dois anos, no prazo e com a apresentação da 
documentação exigida conforme regulamentação desta Lei, vigente â época.
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SELETIVIDADE (PROGRESSIVIDADE). DEFINIÇÃO COM BASE 
NA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (ZONA). IMPOSSIBILIDADE. 1. 
Sem lastro a insurgência quanto à cobrança da taxa de fixo sobre a 
matrícula relativa ao Box de estacionamento. O serviço de coleta 
de lixo è classificado como serviço público específico e divisível, já 
que tem utilização particular e mensurável para cada destinatário 
(uti singuli), sendo cobrável inclusive em razão de ter sido 
simplesmente posto à disposição do usuário. Tanto é assim que 
tal taxa è cobrada, de forma compulsória, mesmo sobre terrenos 
baldios. Por isso, com mais razão também deve incidir sobre box de 
garagem. Precedentes. 2. Malgrado seja possível empregar-se, no 
cálculo da taxa de coleta de lixo, fatores usualmente utilizados para 
a definição do IPTU, como a metragem do imóvel, não se mostra 
cabível definir a contraprestação pecuniária desse serviço 
base na zona de localização do imóvel, pois a unidade de medida 
da taxa deve ser a mesma para todos os usuários. A faxa de coleta 
de lixo não pode ser definida pelo critério de seletividade 
(progressividade), ou seja, variar conforme a zona em que 
localizado o imóvel, pois tal critério é próprio da definição da base 
de cálculo do IPTU. 3. Declarada a ilegalidade da cobrança taxa de 
coleta de lixo residencial com base no critério da localização do 
imóvel (zona), determinando-se a aplicação da menor alíquota 
prevista na Tabela VI anexa à Lei Complementar Municipal n° 
27/2004. 4. Restituição simples do indébito, observada a prescrição 
quinquenal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, N° 
70047502018, Segunda Câmara Cível
Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 
Hermann, Julgado em: 10-07-2013).

com

Serviço de Apoio

Além disso, conforme o § 1o do art. 198 do CTM, a base de cálculo 
da Taxa de Coleta de Lixo leva em consideração o metro quadrado de área construída. 
Logo, incabível isentar apenas os proprietários de box de garagem com matrículas 
autónomas, sob pena de violação do princípio da ísonomia tributária.

Nessa linha:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 
lN° 12.799/2017, DE PONTA GROSSA. ATO NORMATIVO QUE 
ALTEROU A LEI MUNICIPAL N° 6.857/2001, CRIANDO ISENÇÃO 
QUANTO AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO EM 
RELAÇÃO AOS IMÓVEIS DO TIPO GARAGEM OU 
ASSEMELHADO EM CONDOMÍNIOS VERTICAIS, QUANDO 
DESTACADOS EM MATRÍCULA SEPARADA. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO E INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 
REJEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL QUE APONTA, MALGRADO 
BREVEMENTE, VIOLAÇÃO 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1.
EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OFENSA 
DIRETA AO TEXTO

Â DISPOSITIVOS DA 
SUPOSTA AFRONTA AO

CONSTITUCIONAL. INICIATIVA
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CONCORRENTE PARA A PROPOSTA DE LEIS EM MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA, INCLUSIVE QUANDO IMPORTEM EM RENÚNCIA 
DE RECEITA. PRECEDENTES. 2. CAUSA DE PEDIR ABERTA EM 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ARTIGO 1o, INCISO 
111, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). CRITÉRIO PARA A 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO QUE SE REVELA ANTI-ISONÔMICO. 
PRESUNÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE LIXO 
QUE NÃO PODE AGRACIAR SOMENTE GARAGENS 
DESTACADAS EM MATRÍCULA SEPARADA. CRITÉRIO DE 
DESIGUALAÇÃO A ENSEJAR TRATAMENTO DESIGUAL EM 
SITUAÇÕES DE IGUALDADE. INCONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL VERIFICADA.3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA QUE 
SOMENTE SE OPEREM PROSPECTIVAMENTE. AÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE.(a) A análise da constitucionalidade da 
norma no controle abstrato de constitucionalidade é ampla, nesse 
passo, o órgão julgador, desvinculando-se inclusive dos 
fundamentos aventados pelo autor, deve realizar o cotejo da norma 
com o ordenamento constitucional em sua totalidade. Diz-se, 
portanto, ser aberta a causa de pedir no controle objetivo de 
constitucionalidade. (b) Ultraja o princípio constitucional da 
igualdade a lei municipal que, erigida sobre premissa
equivocada de impossibilidade de produção de lixo, dispensa
do pagamento da taxa de coleta lixo as garagens de
condomínios verticais destacadas em matrícula separada,
olvidando os demais imóveis em situação equivalente, tais
quais, as garagens com matrícula coniunta e os imóveis não
edificados. (TJPR - Órgão Especial - Al - 1742186-0 - Ponta
Grossa - Rei.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - Unânime 
- J. 15.07.2019).

Concluindo, salienta-se que, caso haja aumento da receita fiscal 
devem ser observados os princípios constitucionais tributários, principalmente aquelas 
previstos no art. 150, inciso III, da Constituição Federal9.

Por outro lado, deve acompanhar o projeto de lei a estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro referente ao exercício em que deva iniciar sua vigência e 
aos dois seguintes (2019-2021), além de se demonstrar que o beneficio atente ao disposto 
na lei de diretrizes orçamentárias e, ainda, ou demonstrar que a renúncia foi considerada 
na lei orçamentária, ou então vir acompanhada de medidas de compensação, sob pena de 
ilegalidade e responsabilidade dos envolvidos.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado á União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...]
Ill - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b; (Incluído oela Emenda Constitucional n° 42. de 19.12.2003) [...]
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Por assim dizer, não basta se mencionar na exposição de motivos 
que o projeto de lei atende à Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal ou, então, no corpo 
do seu texto, que a vigência do programa se dará apenas quando de sua inclusão na LOA, 
é preciso que sobrevenha a estes autos, tanto o impacto orçamentário-financeiro trienal, 
quanto a declaração do ordenador de que a renúncia atende ao disposto na LDO, 
conforme manda a legislação vigente10.

Por tais razões, observadas as ressalvas acima apontadas, esta 
Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLC 007/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 12 de agosto de 2019.

MATEUS F'
Assessor Jurídico

OAB/RS 75.302

A CASALI 
Mesa Diretora

10 (LC 101/00): 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: (Vide Medida Provisória n° 2.159, de 2001) (Vide 
Lei n° 10.276. de 2001)
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;
11 - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 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.
§ Is A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de aliquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2e Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o capuí deste artigo decorrer 
da condição contida no inciso II, o beneficio só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas 
no mencionado inciso.
§ 3C O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das aliquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na 
forma do seu 5 1°:
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

9
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