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Porto Alegre, 07 de abril de 2021. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 8.428/2021. 
 
 
  
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho, solicita orientação e análise 
ao projeto de lei nº 24, de 25 de março de 2021, de origem no Poder Executivo, o qual possui 
a seguinte ementa: “Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e autoriza o 
parcelamento de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa”. 
 
 
 
 
II.  A concessão de anistia e remissão de juros, consoante apresentado nos 
termos do presente projeto de lei nº 24/2021, tem por escopo oferecer aos contribuintes de 
Carazinho, a possibilidade de regularizar sua situação de inadimplência perante o Fisco 
Municipal, e ao mesmo tempo, se apresentar como meio alternativo de arrecadação aos 
cofres públicos, sem que este tenha que proceder medidas de cobrança, seja na esfera 
judicial, como extrajudicial.  
 
  Ademais, a recuperação de créditos fiscais se enquadra como medida 
atrelada as políticas públicas na área da economia, e por isso, os aspectos a serem 
demonstrados pelo proponente dizem respeito a eventuais mudanças na perspectiva 
econômica, que tenham modificado o cenário negocial e do consumo, refletindo no 
inadimplemento fiscal substancial dos contribuintes.  
 
  Ressalta-se que qualquer exclusão de juros ou multa de mora decorre da 
expressa previsão nos termos da lei, conforme disposto ao art. 1721 e 1802, do Código 

 
1 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão 
total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 
 
        I - à situação econômica do sujeito passivo; 
 
        II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 
 
        III - à diminuta importância do crédito tributário; 
 
        IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso; 
 
        V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 
 
        Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o 
disposto no artigo 155. 
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Tributário Nacional. 
 
  Sendo que, em se tratando da concessão de benefícios de ordem fiscal, como 
a anistia e remissão, no caso (art. 150, § 6º3, da Constituição Federal), caberá ao proponente 
da medida, apresentar as condições através de projeto de lei especifico, bem como, 
evidenciar e quantificar a renúncia de receita decorrente, em observância às exigências 
atreladas a demonstração da manutenção do equilíbrio fiscal, que será tratado em item 
específico, por exigência das normas aplicadas à matéria financeira.  
 
  Não obstante, é importante que a proposição diferencie eventuais débitos de 
natureza tributária, daqueles de natureza não tributária, no que se refere a aplicação da 
anistia e remissão. Isso porque, eventuais débitos inscritos em dívida ativa, decorrentes da 
cobrança de outros organismos, como por exemplo, condenações de ex-gestores pelo 
Tribunal de Contas do Contas do Estado, ou ainda, reembolsos decorrentes de condenações 
judiciais.  
 
  Para tanto, recomenda-se que a proposição excetue os casos acima 
elucidados, com a impossibilidade da concessão de anistia e remissão, a ser conferida pelo 
Município. 
 
  Ainda, considerando que a proposição concede benefícios de ordem fiscal, 
em decorrência da anistia de multas e juros, tais condições acabam por ocasionar 
desequilíbrio orçamentário, por conta da renúncia de receita consequente da redução do 
quantum estimado. 
 
  Em se tratando da concessão de anistia de multas e juros, cumpre-nos 
analisar o conceito de renúncia de receita, expresso no § 6º do art. 165 da Constituição, o 
qual é abrangente, compreendendo subsídios e benefícios de natureza tributária, financeira 
e creditícia:  
 

Art. 165. (...). 
 

2 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. 
3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
§ 6º 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.º, XII, g.   
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(...)  
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia.  

 
 Assim, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária deverá ser 
acompanhado de justificativas da frustração de receitas, especificando as medidas de 
combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e 
cobrança. 
 
 Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige transparência na renúncia 
de receita tanto por meio da LDO e da Lei Orçamentária Anual –LOA, como por meio do ato 
de concessão de benefícios que implique renúncia de receita. 
 
 Ainda que as receitas decorrentes da aplicação impositiva de sanções 
administrativas por descumprimento de deveres instrumentais, no caso, o descumprimento 
de obrigação acessória, quanto a apresentação de Declaração Eletrônica de Movimento 
Econômico Mensal, não tenham natureza tributária, para efeitos tributários, o valor da multa 
se agregará ao crédito tributário.  
 
 Para fins de cumprimento dos arts. 4º, § 2º, inciso V e 14, I, da LRF, o 
Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita deverá apresentar a 
estimativa da renúncia de receita para o período dos três exercícios correspondentes às 
metas fiscais. Desse modo, será comprovado que a renúncia foi considerada na elaboração 
da LDO e não afetará as metas fiscais, como estabelece o art. 14, I, da LRF. 
Consequentemente, as medidas de renúncia de receita que estiverem previstas nesse 
demonstrativo não precisarão ser compensadas posteriormente, pois a compensação já 
estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário.  
 

Art. 4º(...).  
(...) § 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de 
Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal 
e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 
referirem e para os dois seguintes.  
§ 2º O Anexo conterá, ainda:  
(...)  
V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e 
da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado.” 

 
 O Demonstrativo do Efeito Regionalizado da Renúncia de Receita sobre as 
Receitas e as Despesas deverá acompanhar a LOA, que apresentará, de forma regionalizada, 
o efeito da renúncia de receita sobre as receitas e as despesas, conforme prevê o § 6º do art. 
165 da Constituição e o art. 5º, II da LRF.  
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Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 
com as normas desta Lei Complementar: 
(...)  
II – será acompanhado do documento a que se refere o §6º do art. 165 da 
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de 
receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; 

 
  Caso contrário, caberá ao gestor, realizar medida de compensação acerca dos 
valores renunciados, forte no disposto ao art. 14, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
mediante majoração ou criação de receitas, as quais vinculam sua criação à execução dos 
respectivos benefícios, considerando as disposições do §2º, da mesma lei.  
 
 
 
 
II.  Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade do projeto de lei nº 24/2021, 
requer revisão quanto a extensão dos benefícios conferidos, em razão de débitos não-
tributários, conforme informado nesta Orientação, bem como, caberá ao proponente a 
instrução, quanto ao processo legislativo, com o devido impacto financeiro orçamentário, 
apurando o quantum decorrente do benefício fiscal concedido, e a previsão acerca das 
medidas atreladas à renúncia de receita decorrente da medida, de acordo com o disposto ao 
art. 14, inciso I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
  
 
 

 
   BRUNNO BOSSLE      
   OAB/RS nº 92.802     
   Consultor jurídico do IGAM   


