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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N' :3q; /19 - CCJ

Revoga o art. 15-A da Lei Complementar
n' 7, de 7 de dezembro de ]973 -- que
institui e disciplina dos tributos de
competência do M.unicípio.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo el-n epígrafe, de autoria
do vereador Moisés Barboza.

O Projeto de Lei visa revogar o art. 1 5-A da Lei Complementar n' 7,
de 7 de dezembro de 1973 -- que institui e disciplina dos tributos de competência
do Município, o qual condiciona a expedição da Carta de Habitação à quitação
total dos impostos atrelados ao imóvel, ainda que esses débitos tenham sido
parcelados.

A Procuradoria desta Casa, em parecer prévio (f]
óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria.

7), não apontou

É o sucinto relatório

Inicialmente, cumpre frisar que o presente Prometo de Lei deve ser
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por força do art. 36, inc.
1, al. ''a'', do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A Proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no art. 101 do
Regimento desta Casa e na Lei Complementar n' 95/1998 e suas respectivas
alterações.

Como recatado, o prometo de ]ei apresentado visa revogar o art. ] 5-A,
da Lei Complementar n' 7/73, o qual condiciona a quitação de todos os impostos
decorrentes do imóvel, inclusive se o débito estiver parcelada, para a aprovação de
unintcação ou parcelamento de terras, ou, ainda, para a liberação da Carta de
Habitação, devendo o contribuinte apresentar a Certidão Negativa de Débitos
l.CND) antes da decisão final relacionadas aos processos administrativos.

Para melhor compreensão, transcrevo a DorIDa objeto da proposição
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"Art. 15-A. A aprovação de unificação ou parcelamento

de terras e a liberação da Carta de Habitação para as edificações
retêrentes a condomínios edifícios ficam condicionadas à quitação
total de débitos relativos ao imóvel; ainda que esses débitos tenham
sido anteriormente parcelados. caso em que as parcelas vincendas
terão as datas de vencimento antecipadas. de-,'ando o interessado
apresentar a certidão negativa respectiva antes da decisão final do
processo de aprovação ou llberação.

l$ 1' Excetuam-se ao disposto no caput deste artigo os
programas e os projetos habitacionais de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades do Poder Público com atuação
específica nessa área: ainda que em parceria com particulares.
llipóteses em que os débitos poderão ser parcelados na forma do
Decreto que rege seu parcelamento.

g 2' Para os fins do $ 1' deste artigo, consideram-se
programas e projetos habitacionais de interesse social os destinados a
atender a público com renda f'ampliar de até 3(três) salários-mínimos.''

No que conceme à constitucionalidade, legalidade, organicidade,
enfim, sobre a aspecto legal da Proposição, entendo que não há nada que possa
prejudicar ou impedir a tramitação do projeto de lei.

Além disso, essa legislação deve sair do ordenamento municipal, pois
se revela absolutamente draconiana, já que em última análise representa pura e
simples coação forçada e indíreta - ou mesmo direta - ao contribuinte, para que este
quite o crédito tributário, independentemente de estar esse crédito suspenso ou não
(ou mesmo parcelado, forçando o contribuinte a quitar as parcelas ainda
vincendas), e abrindo assim hão de direitos e princípios constitucionalmente
assegurados, colmo o contraditório e a ampla defesa, e os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Admitir a permanência desse dispositivo na legislação municipal de
Porto Alegre é subtrair dos contribuintes os direitos fundamentais de livre acesso
ao Poder Judiciário e do devido processo legal (art. 5', incs. XXXV e LIV, da
Constituição Federal)

Referido entendimento, pois, tem como pressuposto questão .]á
assentada no âmbito do STF, relativa à impossibilidade da utilização dos
denominados ''meios coercitivos indiretos de cobrança'' como forma de compelir o
contribuinte ao adimplemento da obrigação tributária, a cujo respeito discorl'em em
sede doutrinária Marcelo Alexandrino e Vigente Paulo (''in'' Direito Tributário na
Constituição e no STF, Ed. Método, SP, 2014, 17' ed. rev., anual. e ampl., p. 125):,n/?
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''Os denominados meios coercitivos indiretos de cobrança.
ou sanções políticas. são quaisquer imposições ou limitações de ordem
administrativa: ainda que estabelecidas em lei: que obstem o exercício
de direitos das pessoas físicas ou jurídicas (mais frequentemente.
destas últimas), com a finalidade de força-las a pagar tributos.
Possibilitam ao fisco compelir o sujeito passivo que possua débitos a
quite-los. sem que seja utilizada a via adequada, que é a da cobrança
administrativa ou judicial (execução fiscal).

Podemos afirmar com segurança que, no plano teórico, o
Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional todo e qualquer
meio coercitivo indireto de cobrança. ainda que estabelecido em lei.
porque se trata de instrumentos que - embora indiretamente obrigam o
sujeito passivo a pagar tributos sem observância do devido processo
legal

As sanções exposadas no dispositivo que se pretende revogar não
estão expressas no texto constitucional, nem deflui, diretamente, da enunciação do
princípio da legalidade tributária, até porque o meio legalmente adequado para
buscar, via meios expropriatórios, os créditos tributários vencidos e inadimplidos é
a execução Htscal.

A Proposição se justíütca e se fundamenta em princípios de grande
amplitude, especialmente nos princípios do devido processo legal - inclusive em
sua acepção substantiva, traduzida no postulado da proporcionalidade - e da
proibição de excesso. Além disso, se relaciona ao direito fundamental de
propriedade.

Por outro enfoque, o art. 1 5-A, da LC 7/73, contraria disposições do
Código Tributário Nacional, no qual a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de
Negativa, produz os mesmos efeitos que a Certidão Negativa de Débitos. conforme
disposto no art. 206 do mesmo Código, /n vero/s:

Art. 206. Tem os mesmos ef'eitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos.
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora. ou cuja exigibilídade esteja suspensa.''

Entretanto, observa-se que essa não foi a intenção do legislador
municipal, e aí se revela a contrariedade à legislação federal, uma vez que fez
inserir no texto legal a observação relativa ao eventual parcelamento anteriormente
concedido, dispondo que ''as parcelas vincendas terão as datas de vencimento
antecipadas'', o que se reveja numa exigência abso]utamente abusiva, í]ega] e
inconstí tuclonal. l/
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Cabe esclarecer que, em recentíssima decisão do Tribunal Pleno
do TJRS, o referido dispositivo foi considerado inconstitucional, nos termos do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível, processo n' 70081646929,
cuja ementa segue, a saber:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUC]ONALIDADE. MUNICÍPIO DE
PORTO ALEGRE. ART. ]5-A. CAPUT. DA LEI
COMPLEMENTAR N' 07/73. DISPOSIÇÃO QUE CONDICIONA A
APROVAÇÃO DE UNIFICAÇÃO OU PARCELAMENTO DE
BENS IMOVEIS E A LIBERAÇÃO DA CARTA DE HABITAÇÃO
PARA AS EDIFTCAÇÓES NO CASO DE CONDOMÍNIOS
EDILICIOS A QUITAÇÃO TOTAL DE DÉBITOS RELATIVOS
AO BEM. MEIO INDIRETO DE COERÇÃO DE COBRANÇA DE
TRIBUTO. iNCONSTiTucIoNAL,IDADE VERIFICADA.
PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 5'. ]NC]SOS
XXII. LIV E LV. DA CF/88. PRECEDENTES

]) A medida imposta pelo dispositivo municipal acaba por restringir
indevidamente o direito de propriedade do contribuinte impedindo a
unificação ou o parcelamento de terrenos. além de obstar a expedição
de carta de habitação para as edificações no caso de condomínios
edilícios - como meio de coagi-lo a quitar os débitos pendentes. o que
constitui meio coercitivo de cobrança de tributos. vedado pelo nosso
ordenamento .jurídico .

11) Não é admissível que a autoridade pública utilize meios indiretos
para coagir o devedor ao pagamento de tributo, atingindo o seu livre
exercício de atividade lícita. quando .já previstos mecanismos de
cobrança próprios e menos onerosos ao contribuinte. sendo estes
suficientes para a satisfação do crédito fazendário
]ll) Assim, o disposto no art. 15-A, caput: da Lei Complementar n'
07/73 do Município de Porto Alegre ofende o princípio da
proporcionalidade e também o art. 5'. incisos XXII. UV e LV. da
Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
desta Corte. Arguição de inconstitucionaJidade julgada procedente.
Unânime. (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível, N'
70081646929. Tribunal Pleno. Tribunal de Justiça do RS. Relator:
Francisco José Moesch. Julgado em: 02-09-20 1 9.)

e

Com efeito, calha dizei- que o Projeto de Lei em estudo não está
concedendo qualquer benefício Hlscal ou renúncia de receita que demandada o
cumprimento das condições previstas no art. 14 da Lei Complementar Federal n'
IO1/00(Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ademais, a Fazenda Pública dispõe de meios próprios para a cobrança .n
dos seus débitos, com procedimento especial e com mecanismos que sequer são./ l
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assegurados aos credores em geral. A Lei de Execução Fiscal (Lei n' 6.830/80)
concedeu ao fisco inúmeras vantagens na cobrança de suas dívidas. Não pode o
Município, então, já colocado em situação privilegiada na exigência de seus

créditos, lançar mão de doação para cobrar o crédito tributário.

Nesse caso, a exigência prevista pela norma municipal eln debate
acaba por restringir indevidamente o direito de propriedade do contribuinte
impedindo a uniHlcação ou o parcelamento do bem, além de obstar a expedição de
carta de habitação, por exemplo, para as ediHlcações no caso de condomínios
edilícios - como meio de coagi-lo a quitar os débitos pendentes, o que constitui
meio coercitivo de cobrança de tributos, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Sob o aspecto formal, entendo que a matéria em comento se trata,
evidentemente, de atividade sujeita à disciplina legislativa de iniciativa
parlamentar, nos tempos dos ans. 55 e 56, inc. 1, da Lei Orgânica Municipal, os
quais consagram que a Câmara Municipal pode dispor sobre matérias de interesse
local, bem como sobre o sistema tributário.

Diante do esposado acima, examinados os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 22 de outubro de 20 1 9

Relator
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Aprovado pela Comissão em {l?/?f/ Â'oj9

Vereador Clàudio Janta

Vereador Cassio Trogildo Vice-Presidente

Verei

/AI


