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Processo nº: 581/2020 
Requerente: Poder Executivo 
Assunto: Veto Parcial ao PL Executivo nº 030/2020 
 
 
RELATÓRIO 
 
 Trata-se de comunicação de origem do Poder Executivo Municipal 
que informa a oposição de VETO PARCIAL ao Projeto de Lei Executivo 
nº 30/2020 (Processo nº 21514/2020), oriundo da Mensagem nº 
31/2020, de 11 de setembro de 2020 (REFIS MUNICIPAL 2020), sendo 
que a negativa de sanção se refere à emenda parlamentar apresentada 
no período de votação e que deu nova redação à alínea “d” do art. 9º da 
proposta e, por consequência, também a alínea “c” do inciso II do Anexo 
único.  
 

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 solicitação via email 
002 veto parcial 

 
PARECER 
 

A controvérsia recai sobre a alteração promovida no projeto 

através de emeda parlamentar, cujo escopo ampliou a possibilidade de 

parcelamento de débitos de valores superiores a 10000 UMRF, que 

originalmente era de 48 meses (4 anos) para 100 meses (8 anos e 3 

meses). Em síntese são alegados três fundamentos: a) violação do 

princípio constitucional da “capacidade contributiva”; b) possibilidade de 

enquadramento da ampliação do benefício em conduta vedada pela 

legislação eleitoral, e; c) frustração ao impacto financeiro previsto para o 

REFIS. 
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 No que se refere ao primeiro fundamento, transcrevemos: 

 
 “Em matéria de tributação, o principal 
parâmetro de desigualdade a ser levado em 
consideração para atribuição de tratamento 
diferenciado às pessoas é, exatamente, sua 
capacidade contributiva. 
 É exato, portanto, afirmar que o 
princípio da capacidade contributiva está 
umbilicalmente ligado ao da isonomia, 
dele decorrendo literalmente”. 
 
(ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário 
Esquematizado. 9 ed. rev. atual. e ampl. – 
Rio de Janeiro. Forense. São Paulo: 
MÉTODO, 2015. P.100) 

 

  

Sobre o princípio da isonomia, ensina o mesmo autor (p.96): 

 

 “O Legislador constituinte, seguindo a 
lição, estipulou, no art. 150, II, da CF/1988, 
que é vedado aos entes federados ‘instituir 
tratamento desigual entre contribuintes que 
se encontrem em situação equivalente, mas 
deixou implícita a necessidade de 
tratamento desigual aos que se 
encontram em situações relevantemente 
distintas (sentido vertical). 
 

 Por tudo, é lícito afirmar que, havendo 
desigualdade relevante, a Constituição não 
apenas permite a diferenciação, como 
também a exige”. 

 

 

 Ao cotejo das lições acima transcritas com o caso em análise, 

considerando que o Programa REFIS, desde suas edições anteriores, 
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foi efetivamente orientado ab initio em estrita observância ao princípio 

da capacidade tributária do contribuinte, concedendo maior benefício 

para os devedores de menor poder econômico, e à razão escalonada, 

menor benefício para os maiores devedores, forçoso reconhecer que, 

caso a alteração direcione o maior benéfico para o maior devedor, 

há violação não somente em relação ao princípio constitucional, mas ao 

próprio sentido lógico da norma em questão. Sob tal fundamento 

(capacidade contributiva/isonomia), portanto, opinamos ao sentido da 

procedência do primeiro fundamento. 

 
 Adentrando ao segundo fundamento apresentado, a possibilidade 

de violação à lei eleitoral, impende notar que a própria concessão do 

benefício com suas características usuais já é per se matéria com certo 

nível de insegurança jurídica, não se dispondo de orientação uânime 

(quanto à possibilidade), e tendo sido viabilizada muito em função de 

fatores excepcionais. Em sentido favorável, o art. 73, § 10, da Lei nº 

9.504/19971, excepciona a concessão de benefícios e incentivos nas 

situações de calamidade pública, situação que notoriamente 

compreende a questão atualíssima da COVID-19, calamidade de âmbito 

mundial efetivamente reconhecida pelo Congresso Nacional (Decreto 

Legislativo nº 6/2020). Dispõe a Lei Eleitoral: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, 
servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos 
eleitorais:  
(...) 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, 
fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da 
Administração Pública, exceto nos casos 
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de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos 
em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

 

 

 

Também a favor da possibilidade (do REFIS em ano eleitoral), 

temos julgado trazido pela mensagem de veto (Proc nº 0000056-

19.2016.6.16.013, jugado em19 de agosto de 2020), que ao analisar 

detidamente a questão sob o prisma teleológico da lei eleitoral,  

alicerçou a decisão também no fato que o benefício já havia sido 

concedido nos anos anteriores nas mesmas condições, concluindo, 

por esse motivo, tratar-se somente de renovação do programa, 

desconectando-se assim a prática do ato com o vislumbre de ganho 

eleitoral.  

 

 Dito isso, ao ponderar que a eventual ampliação do benefício 

importaria em afastar fundamentos das poucas orientações 

jurisprudenciais que se dispõe sobre casos análogos, neste ponto 

opina-se também que a manutenção do veto afigura-se razoável e 

adequada, inclusive pelo dever geral de cautela que se impõe à 

administração pública. 

 

 Finalmente, quanto à frustração do impacto financeiro de 

arrecadação previsto para o REFIS, ao quanto verificamos da nossa 

manifestação nos autos da proposição original (EA 2020.542), constata-
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se que foi lançada ressalva justamente quanto à inexistência de 

informações relativas ao atendimento da LRF, anotando que as 

Comissões Permanentes dispunham de competência para solicitá-las ao 

Poder Executivo. De toda sorte, tendo sido sanada essa questão e 

encaminhado o competente impacto financeiro conforme consta da 

mensagem de veto (p.7), há que se concluir que a eventual ampliação 

do benefício preconizada pela emenda parlamentar também ficar sujeita 

ao atendimento dos mesmos requisitos, pelo que, neste aspecto, 

merece o veto prevalecer.    

 

 

 No aspecto procedimental, anotamos que a manifestação do 

Poder Legislativo obedece ao rito da Lei Orgânica Municipal. Aplicam-se 

ao presente momento do processo legislativo: 

 
Art. 60.  Aprovado o projeto de lei na forma 
regimental, o Presidente da Câmara 
Municipal, no prazo de dez dias úteis, enviá-
lo-á ao Prefeito para sanção. 
 
§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto de lei, no 
todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou 
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total 
ou parcialmente dentro de quinze dias úteis, 
contados da data em que o receber, 
comunicando ao Presidente da Câmara 
Municipal, dentro de quarenta e oito horas, 
as razões do veto. 
 
(...) 
 
§ 4º Comunicado o veto, a Câmara 
Municipal deverá apreciá-lo, em forma de 
decreto legislativo, no prazo de trinta dias, 
contados da data do recebimento, e em 
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duas discussões e votações, o veto será 
mantido quando não obtiver o voto contrário 
da maioria absoluta dos membros da 
Câmara. 
 
§ 5º Rejeitado o veto, o projeto de lei 
retomará ao Prefeito, que terá o prazo de 
quarenta e oito horas para promulgá-lo. 
 
(...) 
 
§ 8º Quando se tratar de rejeição de veto 
parcial, a lei promulgada tomará o mesmo 

número da original.  
(...) 
 
§ 11 Veto não restaura texto original. 

 

 No âmbito interna corporis, a apreciação da mensagem de veto 

deve ser precedida da deliberação da Comissão de Legislação e Justiça 

pela competência geral. Dispõe o Regimento Interno: 

 
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 gramatical, de modo a adequar ao 
bom vernáculo o texto das proposições. 
§ 1º- Salvo expressa disposição em 
contrário deste Regimento, é obrigatória a 
audiência da Comissão de Legislação e 
Justiça em todos os projetos de lei e 

determinadas matérias que tramitarem pela 
Câmara. 

 

 

  A referida comissão, por sua vez, emite o seu parecer na 

forma de decreto legislativo: 
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Art. 73- Quando a Comissão de Legislação 
e Justiça manifestar-se sobre o veto, produ-
zirá o seu Parecer em forma de Projeto de 
Decreto Legislativo, propondo a rejeição ou 
a manutenção do mesmo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em conformidade com os fundamentos normativos e doutrinários 

apresentados acima, encaminhamos o expediente ao prosseguimento, 

opinando pela manutenção do veto. À conclusão superior, e com 

aprovação, encaminhem-se os autos à Diretoria Legislativa para as 

devidas diligências. 

 

Parecer exarado em 1 de outubro de 2020. 

 
Pablo José Camboim de Souza 

OAB/RS 50.493 
Matrícula 881 

 
João Roberto da Fonseca Junior 

Procurador Chefe 
OAB/RS 69.257 


