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Processo nº: 2020/272 

Requerente: Vereador Marco Antônio da Rosa 

Assunto: Projeto de Lei 

 
 

RELATÓRIO 
 
 Trata-se de proposição legislativa de autoria de vereador com assento nesta nobre 

Casa Legislativa, cujo mérito “modifica a redação do artigo 86º da lei nº 1 de 27 de 

setembro de 20178, que alterou e consolidou a Lei Municipal nº 3.179 de 30 de setembro 

de 2009”. 

 

Em atenção às medidas adotadas pela administração para enfrentamento da crise 

pandêmica COVID-19, (arts. 2º e 3º da Ordem de Serviço nº 004/2020), o expediente tramita 

exclusivamente em formato digital. Constam dos autos virtuais os seguintes documentos em 

anexo:  

 

001 projeto de lei.pdf (2 págs.); 

 
 

PARECER 
 

 

A iniciativa para proposição que trata de matéria tributária não está abrangida pela 

reserva da administração atribuída ao Chefe do Executivo. Há muito a jurisprudência da 

Suprema Corte assentou que, em matéria tributária, por aplicação da norma genérica do art. 

61 (cujo parágrafo primeiro, inc. II, letra b refere-se exclusivamente a matéria tributária dos 

Territórios Federais), a iniciativa legislativa é concorrente. 

 

Transcrevemos a respeito do tema os seguintes arestos jurisprudenciais do STF:  

 

 

ADI - LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 
9.535/92 - BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE 
INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE - 
REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL - 
ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE 
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE 
JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. - A 
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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. - O ato de legislar sobre direito 
tributário, ainda que para conceder benefícios 
jurídicos de ordem fiscal, não se equipara - 
especialmente para os fins de instauração do 
respectivo processo legislativo - ao ato de legislar 
sobre o orçamento do Estado. 
 
(ADI 724 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, julgado em 07/05/1992, DJ 27-04-2001 
PP-00057 EMENT VOL-02028-01 PP-00065). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 
INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E 
PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. 
POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A 
REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. 
RECURSO QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A 
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso 
extraordinário é cabível contra acórdão que julga 
constitucionalidade in abstracto de leis em face da 
Constituição Estadual, quando for o caso de observância 
ao princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Moreira Alves. 2. A iniciativa para início 
do processo legislativo em matéria tributária 
pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao 
Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF). 
Precedentes: ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, 
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 
de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. 
Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007). 3. In casu, o 
Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade 
formal de lei em matéria tributária por entender que a 
matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo, dada a eventual repercussão da 
referida lei no orçamento municipal. Consectariamente, 
providos o agravo de instrumento e o recurso 
extraordinário, em face da jurisprudência desta Corte. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(AI 809719 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO 
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ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 
26-04-2013). 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
553/2000, DO ESTADO DO AMAPÁ. DESCONTO NO 
PAGAMENTO ANTECIPADO DO IPVA E 
PARCELAMENTO DO VALOR DEVIDO. BENEFÍCIOS 
TRIBUTÁRIOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 
AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.  
1. Não ofende o art. 61, § 1º, II, b da Constituição Federal 
lei oriunda de projeto elaborado na Assembléia 
Legislativa estadual que trate sobre matéria tributária, 
uma vez que a aplicação deste dispositivo está 
circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder 
Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios 
federais. Precedentes: ADI nº 2.724, rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJ 02.04.04, ADI nº 2.304, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 15.12.2000 e ADI nº 2.599-MC, rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 13.12.02  
2. A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta 
Magna, por referir-se a normas concernentes às 
diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que 
tratam de direito tributário, como são aquelas que 
concedem benefícios fiscais. Precedentes: ADI nº 724-
MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.04.01 e ADI nº 2.659, 
rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 06.02.04.  
3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se 
julga improcedente. 
 
(ADI nº 2.464, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal 
Pleno, julgado em 11.04.2007, DJe-023 Divulg 
24.05.2007 Public 25.05.2007). 
 
Perante este Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, vigora o mesmo entendimento, 
verbis: 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 
SANADO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM 
PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS NO PRAZO 
CONCEDIDO. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO 
PODER EXECUTIVO. EMENDA PARLAMENTAR. 
CONCESSÃO DE DESCONTO NO VALOR 
DE IPTU. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA 
COMUM OU CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA DE 
VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Tendo o proponente promovido 
a regularização da representação processual no prazo 
oportunizado, com a juntada de instrumento de mandato 
com outorga de poderes especiais e específicos para 
impugnar, por meio da propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade, a norma objeto desta ação, dá-se 
por sanado o defeito inicialmente constatado, na esteira 
da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal 
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e também deste Tribunal de Justiça. 2. De acordo com 
o entendimento sufragado pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, a competência para 
legislar sobre matéria tributária é concorrente, de 
forma que, tanto o Poder Legislativo quanto o 
Executivo são competentes para propor lei 
concedendo benefício de ordem fiscal, ainda que tal 
lei cause eventual repercussão em matéria 
orçamentária. Desse modo, o dispositivo legal 
impugnado, oriundo de lei de iniciativa do Poder 
Executivo Municipal, que foi emendada pelo 
Legislativo e promulgada por este último, não padece 
de inconstitucionalidade, haja vista a competência 
comum para legislar sobre matéria tributária. 
JULGARAM IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Nº 70063508758, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 31/08/2015). 

 

No que tange ao mérito do projeto em comento, verificamos que tal questão ora 

proposta busca dispor aos cidadãos sapucaienses a viabilidade de redução de “multas” 

aplicadas por eventuais práticas de infrações tributárias, em razão de justificativas dispostas 

frente ao momento que estamos vivenciando, qual seja, em razão da pandemia do 

CORONAVÍRUS (COVID 19). 

 

Ao que se tem conhecimento, as multas não se consideram receitas propriamente 

ditas, tendo caráter aleatório e eventual. 

 

Com fulcro no sobredito art. 3º do CTN, nota-se, preliminarmente, a existência de 

basilar diferença entre tributo e multa, em sentido estrito, qual seja, enquanto aquele tem 

por pressuposto a realização de um fato lícito, esta tem por causa a realização de um ilícito. 

 

No plano teleológico, a distinção também é nítida. Segundo Hugo de Brito Machado 

(2010, p. 299) o tributo tem por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que 

o Estado necessita, enquanto a multa não tem por finalidade a produção de receita 

pública, mas sim, desestimular o comportamento ilícito, e por isso constitui receita 

extraordinária ou eventual. 

 

E mais, consoante ensinamento de Ricardo Lobo Torres (2005) apud Eduardo Sa-

bbag (2011, p. 380): “são inconfundíveis o tributo e a penalidade. Aquele deriva da incidên-

cia do poder tributário sobre a propriedade privada. A penalidade pecuniária resulta do poder 

penal do Estado e tem por objetivo resguardar a validade da ordem jurídica”.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10591310/artigo-3-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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Dito isso, lançamos a competente manifestação, a fim de que a análise meritória recaia 

ao olhar das Comissões Permanentes desta Casa Legislativa, a fim de que procedam com 

competente verificação. 

 

Como última diferença a ser abordada neste estudo entre o tributo e a multa, 

temos a discussão doutrinária no que se refere a aplicação do princípio do não confisco, 

previsto no art. 150, IV da Constituição da República de 1988, a ambos os casos. 

 

A primeira corrente, capitaneada por Hugo de Brito Machado, entende que a 

vedação constitucional não abrange as multas, mas apenas aos tributos, sob justificativa de 

não considerar razoável invocar garantia jurídica para o exercício de fatos ilícitos. 

 

Nesse sentido leciona: 

 

Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um 
ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode 
pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. 
Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a 
multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um 
ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas 
que ensejam sua cobrança restem efetivamente 
desestimuladas. Por isto mesmo pode ser confiscatória. 
(MACHADO, 2010, p. 299). 

 

 

Ocorre que, conforme se vislumbra, a situação apresentada pelo Edil encontra-se 

justificada frente ao momento social em que o mundo vem passando, o qual afeta 

sobremaneira os cidadãos e contribuintes em âmbito municipal, merecendo com que haja a 

análise por parte das Comissões Permanentes acerca do cerne ou mérito propriamente dito 

do objeto da presente Proposição Legislativa, a fim de que haja a adequação ao que dispõe 

o ordenamento legal.  

 

 Ficam lançadas competentes ressalvas; 

 

Por derradeiro, anotamos que, em prosseguindo o projeto de lei à apreciação, anteri-

ormente à deliberação pelo plenário da nobre Casa Legislativa, deve haver manifestação das 

seguintes comissões permanentes: 
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a) Legislação e Justiça, por ser condição de tramitação do processo legislativo para 

todas as proposições em geral: 

 
Art. 76- Compete à Comissão de Legislação e Justiça 
manifestar-se sobre todos os assuntos nos aspectos 
constitucional, redacional e legal e, quando já aprovados 
pelo Plenário, analisá-los sob os aspectos lógico e gra-
matical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das 
proposições. 
 
§ 1º- Salvo expressa disposição em contrário deste Re-
gimento, é obrigatória a audiência da Comissão de Legis-
lação e Justiça em todos os projetos de lei e determina-
das matérias que tramitarem pela Câmara. 

 
 
b) Comissão de Finanças e Orçamento, por competência específica, eis que a propo-

sição envolve matéria tributária: 

 
Art. 77- Compete à Comissão de Finanças e Orçamento 
opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de ca-
ráter financeiro, e especialmente quando for o caso de: 
 
(...) 
 
IV - proposições referentes a matérias tributárias; 
abertura de créditos; empréstimos públicos e as que, 
direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a re-
ceita do Município, acarretem responsabilidades ao 
Erário Municipal ou interessem ao crédito e ao Patri-
mônio Público Municipal; 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com as informações pertinentes opinamos quanto ao encaminhamento do processo 

legislativo à sua tramitação regimental, ante a sua viabilidade jurídica ante a inexistência de 

vício de iniciativa (competência concorrente), e viabilidade legal quanto ao proposição em si 

aplicada (redução de multas) com as ressalvas, lançadas acima acerca da necessária 

análise meritória por parte das respectivas Comissões Permanentes em atenção à realidade 

da Municipalidade frente ao CORONAVÍRUS (COVID 19) no que tange ao interesse local e 

aspecto fiscal da referida proposição. 

 

Com aprovação, remeta-se à Diretoria Legislativa para as providências de praxe e 

conclusão às comissões competentes. 
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Parecer exarado em 5 de junho de 2020. 
 
 

Pablo José Camboim de Souza 
OAB/RS 50.493 

Matrícula 881 
 
 

Aprovado em 08/06/2020. 
 
 
 

João Roberto da Fonseca Junior 
Procurador Chefe 

OAB/RS 69.257 


