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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER N.º 9.017 – A/J  
(ref.: tributos) 
Proc. n.º 3588/2020 
PL n.º 124/2020 
Ver. Marcão da Academia 

 
 
“Autoriza o Poder Executivo a suspensão do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, 
como medida excepcional de combate aos efeitos 
da pandemia gerada pela Covid-19 na população 
joseense e dá outras providências.” 
 

    

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Marcão da 
Academia, que objetiva autorizar o Poder Executivo a realizar a suspensão da cobrança do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, como medida excepcional de combate aos 
efeitos da pandemia gerada pela Covid-19 na população joseense (caput do art. 1º), nas 
condições que estão indicadas no §1º do art. 1º. 

 

   A proposta foi instruída com a justificação conforme preceitua o art. 111, 
§1º, “f”, do Regimento Interno da Casa, sendo que nela consta que o projeto de lei visa 
atender a população “penalizada pelo surto da doença causada pelo novo coronavírus 
(covid-19)”, em conformidade com as medidas propostas pelo governo federal, item 1.3 dos 
autos.  

   O assunto tratado no projeto em tela é de interesse local, conforme previsto 
no art. 30, inciso III, da Constituição Federal, que atribuiu ao Município a competência para 
“instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei”. 

 

   Do texto normativo proposto, bem como da exposição dos motivos, é 
possível extrair que a pretensão do legislador consiste na concessão de moratória tributária, 
medida que, nos moldes do art. 151, inciso I, do Código Tributário Nacional, possibilita a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário: 

 

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
 I - moratória; 
 II - o depósito do seu montante integral; 
 III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 
 IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
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  V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial;            (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)     
  VI – o parcelamento.               (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)   
  Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 
conseqüentes. 
 
 

   O Professor Eduardo Sabbag afirma que a moratória “é uma dilação legal de 
pagamento de tributos” que se submete ao princípio da estrita legalidade (art. 97, VI, CTN)1. 

 

   Na mesma trilha ensina Paulo de Barros Carvalho2 que a “Moratória é a dilação 
do intervalo de tempo, estipulado para o implemento de uma prestação, por convenção das partes, que podem 
fazê-lo tendo em vista uma execução unitária ou parcelada”. 

   As regras para a concessão da moratória estão previstas no art. 152 do 
Código Tributário Nacional:  

 

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: 
I - em caráter geral: 
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; 
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal 
e às obrigações de direito privado; 
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada 
por lei nas condições do inciso anterior. 
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua 
aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a 
expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. 
 

   O art. 153 do referido Código estabelece alguns requisitos para a concessão 
da moratória:  

 

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter 
individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 
I - o prazo de duração do favor; 
II - as condições da concessão do favor em caráter individual; 
III - sendo caso: 
a) os tributos a que se aplica; 
b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, 
podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de 
concessão em caráter individual; 
c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter 
individual. 

 
   A norma autorizadora da concessão da moratória, conforme se nota, deverá 
indicar, no mínimo, o “prazo de duração” do benefício e as “condições para concessão do 

                                                 
1 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário, 10 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 975/976 
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 29ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 
437 
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favor” (incisos I e II), sendo que o disposto no inciso III, segundo entendimento da 
doutrina3, seria facultativo. 

 

   Já o art. 144 do Código Tributário Nacional deixa claro que “Salvo disposição de 
lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do 
despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente 
notificado ao sujeito passivo.” 

 

   In casu, em que pese a possibilidade de enquadramento da hipótese elencada 
no art. 1º do projeto no disposto no art. 151, inciso I, do Código Tribunal Nacional, tem-se 
a redação empregada pelo legislador não atende às normas de redação técnico-legislativa, 
uma vez que a concessão de benefício fiscal não deverá ser tratada em propositura com o 
caráter autorizativo, mas sim de caráter determinativo, para que a medida não venha se 
tornar inócua em razão de eventual entendimento no sentido de que o cumprimento pelo 
Chefe do Poder Executivo seria facultativo. 

 

   Ademais, o art. 1º do projeto não é claro com relação a indicação dos sujeitos 
passivos e as condições para o recebimento do benefício, o que se incompatibiliza com o 
disposto no parágrafo único do art. 152 do Código Tributário Nacional. 

 

   De igual modo, não restou atendido no caso em tela o disposto no inciso I 
do art. 153, do CTN, uma vez que não está expresso no projeto o prazo (determinado) de 
vigência do favor que se pretende conceder aos contribuintes do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU. 

 

   Por outro lado, é necessário pontuar que, em se tratando de matéria 
concernente ao Código Tributário do Município, o assunto deveria ser veiculado através de 
Projeto de Lei Complementar, a teor do disposto no art. 69, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município. 
 

   Vale salientar, por ser relevante, as condições e vedações previstas no art. 14, 
no inciso II do caput do art. 16 e no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que seriam 
aplicáveis ao caso, foram afastadas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 173, de 23 de maio 
de 2020.   

  
  Sobre a iniciativa legislativa para dispor sobre matéria tributária, cumpre 
trazer à baila a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 
 

PROCESSO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE 
INICIATIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA INICIATIVA CONCORRENTE 

                                                 
3 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário, 10 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 980 
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QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS. LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR. RE CONHECIDO E PROVIDO.- 
Sob a égide da Constituição republicana de 1988, também o membro do Poder Legislativo dispõe de 
legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando se tratar de matéria de índole 
tributária, não mais subsistindo, em conseqüência, a restrição que prevaleceu ao longo da Carta Federal 
de 1969.( STF.  RE 628074 SP. Relator: Min. CELSO DE MELLO. julgamento: 
25/02/2011.Publicação: DJe-047 DIVULG 11/03/2011 PUBLIC 14/03/2011). 

 
ADIN. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA NÃO SE INSEREM DENTRE AS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA COMUM OU CONCORRENTE DOS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Caso em que é de ser julgada improcedente a ação de declaração de inconstitucionalidade 
da Lei n.º 3.941/07 do Município de Taquara, que dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU para 
aposentados, inativos, pensionistas, deficientes físicos e mentais. Ocorre que as leis que disponham 
sobre matéria tributária não se inserem dentre as de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo, a contrario sensu do art. 61, § 1º, inciso II, letra "b”, da Constituição Federal. Em 
se tratando de matéria tributária a competência para iniciar o processo legislativo é comum ou 
concorrente dos poderes executivo e legislativo municipais. Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 70022030340, Tribunal de Justiça do RS, Tribunal Pleno, Relator Vencido: 
João Carlos Branco Cardoso, Redator para Acórdão: Marco Aurélio dos Santos Caminha, j. 
04/05/2009).(g.n) 

 

   Nestes termos, não há óbices para o impulso inaugural por membros do 
Poder Legislativo para tratar do assunto versado no projeto de lei em epígrafe.  
 
    Por fim, a propositura carece de adequação às normas de redação técnico-
legislativa previstas na Lei Complementar nº 95/1998 nos seguintes termos: a) o caráter 
autorizativo da medida proposta no art. 1º deverá ser revisto; no mesmo dispositivo, assim 
como na ementa, deverá ser corrigida a conjugação do verbo “suspender”; b) o §1º do art. 1º 
deve ser substituído pela expressão “parágrafo único”; no referido dispositivo deve-se deixar 
claro quais as hipóteses que definirão os sujeitos passivos do benefício. 
 
   Nestes termos, ante as impropriedades acima apontadas, é de nosso sentir 
que o projeto não se encontra, sob o ponto de vista jurídico, em condições de ser apreciado 
pelos Senhores Vereadores. 
 

É o parecer. 
 
São José dos Campos, 2 de junho de 2020. 
 

 
Thiago Joel de Almeida 

Assessor Jurídico 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
Sérgio Ricardo Sant’Ana 

Consultor da Assessoria Jurídica 
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