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Porto Alegre, 14 de agosto de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 33.199/2019. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita análise do 
Projeto de Lei Complementar nº 007, de 2019, que tem a seguinte ementa: “Dá nova 
redação, inclui e revoga dispositivos na Lei Complementar n°110/2006”, de iniciativa 
do Poder Executivo. 
 
 
 
II.   Primeiramente, ressalta-se que os municípios detêm competência para 
legislar sobre matéria tributária, nos termos do art. 30, inciso III, da Constituição da 
República1, comando reiterado no art. 156, II da carta magna2. 
  
 Da mesma forma, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, 
está regulado no art. 113 e seguintes da Lei Complementar nº 110, de 28 de setembro 
de 2006 - Código Tributário Municipal, portanto, conclui-se por adequada a proposta 
ora analisada, sob o ponto de vista da iniciativa. 
 
 
 
III. Em relação ao mérito do PL, em análise, ela altera o art. 121 caput e o 
§4º, alínea ´a´ da Lei Complementar n° 110, de 28 de setembro de 2006 – CTM, o qual, 
este artigo versa sobre a base de cálculo do ITBI, reformulando uma nova redação ao 
caput e § 4º, alínea ´a´ da norma, a seguir transcrita: “Art. 121 [...] no momento da 
estimativa efetuada pelo servidor ou comissão formalmente designados pela 
Administração Municipal para proceder a avaliação. [...] § 4º [...] a) na arrematação, 
na adjudicação e na remição de bens imóveis, a base de cálculo será o preço pago 
pelo adquirente, devidamente comprovado.” (NR). Desta forma, essas alterações se 

                                           
1 Art. 30. Compete aos Municípios: [...] III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
 
2 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, 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; 
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adequam ao entendimento jurisprudencial3 já consolidado, no sentido de 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, inclusive para fins de cálculo do ITBI.  
 
 De modo igual, a proposição, em exame, acrescenta o §3º no art. 108, o 
qual, trata da forma e prazos estabelecidos pelo Prefeito Municipal sobre o Imposto 
Predial e Territorial Urbano- IPTU, sendo acrescido a concessão de desconto em razão 
do pagamento em parcela única do imposto, sendo que o percentual não poderá ser 
superior a 12%. Assim, observa-se que fora aposto adequadamente pelo proponente 
do PL, uma vez que, no art. 97, inciso II do Código Tributário Nacional – CTN4, somente 
por lei pode-se estabelecer a concessão e redução de tributos.  
  
 Ademais, verifica-se na Constituição Federal, precisamente no art. 1465, 
caput e incisos seguintes, o regramento da Lei Complementar em matéria tributária, 
observados as limitações e normas gerais para cobranças dos tributos.  
 
 
 
IV. De igual sorte, no PL, acresce os incisos VIII e IX ao art. 198 da Lei 
Complementar nº 110, de 28 de setembro de 2006 – CTM, abordando sobre a isenção 
de Taxa de Coleta de Lixo, tanto aos proprietários de um único imóvel no Munícipio e 
que nele residam, avaliados em até 10.000 URM´s (VIII), como ao box de garagem (IX).  
 
 Observa-se, entretanto, que o serviço de Coleta de Lixo é classificado 
como serviço público específico e divisível, já que tem utilização particular e 

                                           

3 “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 arrematado 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 10/03/2015)” (eDOC 1, p. 88) 

4 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; 

5 Art. 146. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; III - 
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de 
suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. [...]  
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mensurável para cada destinatário, sendo cobrado inclusive em razão de ter sido 
simplesmente posto à disposição ao contribuinte, consoante aos termos do art. 77 e 
79 do Código Tributário Nacional – CTN6. Igualmente, diversos julgados do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul7, decidiram pela incidência da Taxa de Coleta 
de Lixo ao box de garagem, visto que, o serviço é de utilização compulsória, estando à 
disposição do contribuinte e em funcionamento, sendo indevido o não pagamento 
pelos munícipes da respectiva taxa de coleta de lixo ao box de garagem, portanto, 
macula a proposição e a torna inconstitucional, nesse quesito. 
 
  Em contrapartida, em relação a isenção aos proprietários de um único 
imóvel no Munícipio e que nele residam, avaliados em até 10.000 URM´s, não há óbice 
constitucional, e sim ao oposto, atendendo a um dos princípios do direito tributário, 
chamado de capacidade contributiva. Salienta-se que a incidência, de igual forma, do 
princípio da capacidade contributiva ao cidadão com relação as taxas, têm 
entendimentos doutrinários assente sobre a questão, infra correlacionados: 
 

“[...] No entanto, muito embora o texto do §1º do art. 145 da CRFB/88 
pareça limitar a aplicação do princípio da capacidade contributiva aos 
impostos, seguimos o entendimento de que mediante a aplicação do 
princípio da capacidade contributiva o legislador está autorizado a conferir 
isenções ou outras medidas exonerativas em relação a cidadãos sem 

condições de arcar com tributos, incluído aqui as taxas”.8 

                                           

6 Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.  

[...]  

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: I - utilizados pelo contribuinte: a) 
efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização 
compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II - 
específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de 
necessidades públicas; III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos 
seus usuários. 

7 Ementa: TAXA DE COLETA DE LIXO. GARAGEM. A EDIFICACAO COMPOSTA DE VARIOS ANDARES DESTINADA, 
EXCLUSIVAMENTE, A ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS PERFEITAMENTE INDIVIDUADOS EM UNIDADES 
AUTONOMAS, E INSCRITOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, SUJEITAM CADA PROPRIETARIO AO 
PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO. SERVICO PUBLICO ESPECIFICO E DIVISIVEL. UNIDADES AUTONOMAS 
QUE SE NAO GERAM LIXO, PODEM ARMAZENA-LO, RECOMENDANDO-SE POR QUESTAO DE HIGIENE E 
SANEAMENTO, A REMOCAO. A INCIDENCIA DA TAXA NAO DEPENDE DA EFETIVA UTILIZACAO DO SERVICO PELO 
CONTRIBUINTE, MAS DA POTENCIALIDADE DO USO. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 599363504, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 15-09-1999). Assunto: 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. 

8 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999. 
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  Por conseguinte, o Projeto de Lei determina a revogação do inciso VI do 
art. 198 do CTM, pois, contraria diretamente o § 5º do referido artigo, tendo em vista 
que, a isenção de IPTU e Taxa devem ser renovadas a cada 02 anos, mediante 
avaliação da Administração Fazendária acerca da manutenção dos requisitos para 
obtenção dos benefícios. 
 
V.  Outrossim, sugere-se a revisão de todo Projeto de Lei Complementar nº 
007 de 2019, de autoria do Poder Executivo, as disposições concernentes na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1988, precisamente no art. 12º, no que 
tange a forma de alteração das leis9. 
 
 
VI.  De acordo com o exposto, conclui-se que a viabilidade técnico-jurídica 
do projeto de lei nº 007, de 2019, está condicionada as alterações supramencionadas 
nos incisos IV e V desta Orientação Técnica. 
 
  Ademais, sugere-se a revisão de todo PL, em análise, as disposições na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1988, precisamente no art. 12º, no que 
tange a forma de alteração das leis.  
 
 
 O IGAM permanece a disposição. 
 

      
Brunno Bossle      
OAB/RS Nº 92.802      
Supervisor de Processos do IGAM 
 

 
 

Diego Frohlich Benites 
Bacharel em Direito e Assistente de Pesquisa do IGAM. 

                                           

9 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único 
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. 


