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Matéria: EMENDA 01/2021 (PL 24/2021)
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMENDA. CONCESSÃO DE 
ANISTIA DE MULTA E JUROS. PROJETO DE LEI. 
AUTORIA DO PREFEITO. PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL LIMITADO À CONCESSÃO DE 
PARCELAMENTO. MATÉRIA DE INICIATIVA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE. PERTINÊNCIA 
TEMÁTICA VERIFICADA. RENÚNCIA DE RECEITA. 
ARTIGO 14 DA LC 101/2000 POSSIVELMENTE 
EXCEPCIONADO PELO ARTIGO 32 DA EC 106/2020. 
ARTIGO 113 DO ADCT. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO. REQUISITO INAFASTÁVEL. 
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca da emenda 01/2021, protocolada sob ne 31246, 
apresentada pelo vereador Daniel Weber - PP, referente ao PL n2 24/2021, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e autoriza o 
parcelamento de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

A emenda objetiva excluir multas e juros do montante a ser parcelado, 
no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).

Por se tratar de proposição acessória, deve-se analisar: a) a existência 
de pertinência temática da emenda com a proposta inicial e b) a eventual criação e/ou aumento 
de despesas, esta restrita para os casos de matérias de iniciativa legislativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo, o que não é o caso1.

1 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 32 e § 42;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos 
Tribunais Federais e do Ministério Público.
"Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as 
que concedem renúncia fiscal." (STF. Tese de Repercussão Geral. Tema 682. ARE 743480.11/10/2013)
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Cotejando ambas as proposições, percebe-se haver pertinência 
temática, uma vez tratarem sobre Programa de Recuperação Fiscal, embora a emenda preveja 
verdadeira hipótese de exclusão do crédito tributário (anistia), não tratada na proposta original, 
é que é, justamente, nas leis de parcelamento, que, por vezes, são propostas anistia de multas 
e juros, sem que isso configure burla ao artigo 150, § 69, da Constituição Federal de 1988, que 
exige lei específica para a sua concessão2.

De mais a mais, o perdão de juros e multas, por decorrer de infração à 
legislação tributária, ainda que por mero transcurso do prazo de vencimento, deve observar os 
artigos 180 e seguintes da Lei Federal n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, que "Dispõe sobre o 
Sistema Tributário Nacional", in verbis-.

SEÇÃO m

Anistia

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à 
vigência da lei que a concede, não se aplicando:

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem 
essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo 
ou por terceiro em benefício daquele;

II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou 
mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art. 181. A anistia pode ser concedida:

I - em caráter geral;

II - 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;

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições 
a ela peculiares;

d} sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou 
cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa.

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, 
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o

2 (CRFB): Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
§ 65 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, 
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, 
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.s, XII, g ÍRedacão dada oela Emenda Constitucional ns 3, de 1993)
[-.]
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interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 
requisitos previstos em lei para sua concessão.

Parágrafo único. 0 despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, 
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Sobre o tema, cabe trazer à tona os ensinamentos do tributarista
LEANDRO PAULSEN, a saber:

A anistia se dá quando o legislador exclui o crédito tributário decorrente de infrações 
à legislação tributária (art. 180 do CTN), dispensando o pagamento da multa. Não se 
confunde com a remissão, ou seja, com a extinção do crédito que alcança o próprio 
tributo devido (art. 172 do CTN). A anistia, assim como as demais modalidades de 
desoneração, só poderá ser concedida mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que a regule com exclusividade ou que cuide do respective tributo, nos 
termos doart. 150, § 62, da CF. Essa exigência visa evitar anistias enxertadas em textos 
legais sobre outros assuntes, muitas vezes mediante emendas parlamentares ou em 
dispositivos finais e mediante remissão a outras leis, que acabem sendo aprovadas por 
arrasto, sem discussão adequada pelo Congresso. São específicas, cumprindo a 
exigência do art. 150, § 62, da CF, as leis que combinam a adesão a parcelamentos 
especiais com anistia total ou parcial das multas. A anistia visa perdoar determinadas 
infrações. Aplica-se, por isso, apenas às infrações já cometidas. Fosse aplicável ao 
futuro estaria, em verdade, suspendendo ou revogando a lei instituidora da 
penalidade. As leis que deixam de definir determinada conduta como infração 
tributária, deixando, portanto, de cominar-lhe penalidade, são aplicadas 
retroativamente por determinação do art. 106, II, a, do CTN, que consagra a 
retroatividade da lei mais benigna. Assim, acabam tendo o efeito de uma anistia. O 
legislador tem a faculdade de delimitar a extensão da anistia concedida, de modo que 
restem abrangidas apenas determinadas infrações, além do que é válido o 
estabelecimento de condições, como o pagamento do tributo. Efetivamente, o 
legislador pode estabelecer anistia sob condição do pagamento do tributo em 
determinado prazo, como medida para incentivar o ajuste de contas e para 
incrementar a arrecadação em determinado período. Aliás, aproxímadamente a 
cada três anos têm surgido leis que permitem ao contribuinte reconhecer e parcelar 
seus débitos, com anistia total ou parcial de multas, desde que o faça no prazo por 
elas estabelecido. Assim foram o Refis, o Paes, o Paex e o Parcelamento da Crise. A 
reiteração dessas anistias, todavia, tem o efeito perverso de favorecer os infratores 
em detrimento daqueles que se sacrificam para o cumprimento correto e tempestivo 
das suas obrigações. Acaba criando uma cultura de impunidade. Deveriam, tais 
anistias, ser verdadeiramente excepcionais. Não pode ser concedida anistia 
relativamente a atos qualificados em lei como crimes ou contravenções ou de 
qualquer modo praticados com dolo, fraude ou simulação, pois tal é vedado pelos 
incisos do art. 180 do CTN. (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 
112 edição. São Paulo: Saraiva, 2020).

Voltando-se ao caso, tem-se que a proposta acessória objetiva a 
concessão de anistia de multas e juros em caráter geral, já que não se limita a infrações de 
determinados tributos, a determinado montante pecuniário ou sob condição de pagamento de 
tributo no prazo legal.

Inobstante isso, certo o é que a pretensa anistia não poderá abranger 
atos qualificados em lei como crimes ou contravenções ou de qualquer modo praticados com 
dolo, fraude ou simulação, nos termos dos incisos do artigo 180 do CTN.

Av. Flores da Cunha, 799 - Fone: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - Carazinho/RS 
E-mail: camaraigcarnaracrz.rs.gov.brwww.camaracrz,rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001 - 52



? ■

^pâUAm-o^

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA
riniirm-itr

Se não fosse suficiente, por se tratar de renúncia de receita, a proposta 
precisa atender às exigências do artigo 14 da Lei Complementar n^ 101, de 4 de maio de 2000, 
que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal", 
exceto se se enquadrar na hipótese do artigo 39 da EC 106/2020; e, em qualquer caso, ao 
disposto no artigo 113 do ADCT3.

Assim, mesmo que a presente anistia se enquadre nas hipóteses do 
artigo 35 da EC 106/20204, a emenda precisar vir acompanhada de estimativa do seu impacto 
orçamentário e financeiro, por expressa exigência constitucional, do que não se desincumbiu o 
seu autor5.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica da
emenda 01/2021 ao PL n9 24/2021.

3 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA 
DA CÂMARA DE VEREADORES QUE INSTITUIU ISENÇÃO DA TAXA RELATIVA AOS PERMISSIONÁRIOS DO 
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE TÁXI E DE AUTORIZATÁRIOS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 
AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, 
DA MOTIVAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. O Supremo Tribunal Federal expressou compreensão no sentido de que: "a 
Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito 
tributário. A iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume e nem comporta 
interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, 
deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca". Todavia, esse mesmo sodalício, em 
tema de concessão de benefício/7sca/, firmou entendimento no sentido de que; "a Emenda Constitucional 95/2016, 
por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que 
criem despesas ou concedam benefícios fiscais, requisitos esses que, por expressar medida indispensável para o 
equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos" (ADI n. 5.816/RO, rei. Min. 
Alexandre de Morais). Na espécie, a Câmara de Vereadores ao promulgar a Lei Municipal n. 12.719/2020, que 
suspendeu a cobrança de taxas impostas a permissionários do transporte público Individual por táxi e de 
autorizatários de veículos de transporte escolar, sem qualquer estimativa do seu impacto orçamentário e 
financeiro, o que reconhece nas informações prestadas a esse juízo, vulnerou expressamente disposição contida 
no orf. 113 do ADCT: "a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá 
ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro". Por outro lado, a não obediência à igual 
disposição contida no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (a concessão de benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro), 
coloca em risco o equilíbrio entre receitas e despesas, implicando violação do princípio da legalidade, da razoabilidade 
e da motivação que deve nortear o ato dos Poderes do Estado e do Município, na forma do art. 19 da Constituição 
Estadual. Entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal. Desta forma, o pedido expresso na medida cautelar 
ostenta densa plausibilidade quanto ao descumprimento de requisitos constitucionais e legais para a edição de lei 
que institui renúncia fiscal, prevendo isençãode taxa, comprometendo a execução do orçamento do Município de 
Porto Alegre. Cautelar deferida. (Direta de Inconstitucionalidade, NS 70084677426, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 18-11-2020)
4 (EC 106/2020); Art. 3e Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder 
Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e económicas, com 
vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à 
expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o art. is desta Emenda 
Constitucional, não se aplica o disposto no § 39 do art. 195 da Constituição Federal.
5 (ADCT); Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, (incluído pela Emenda Constitucional n9 95, 
de 2016)
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É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 05 de abril de 2021.

Luís FernandtoiBourscheid
Procurador do Poder Legislativo 

Matrículffli50020 
OAB/RS B.542
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