
 

     

PROJETO DE LEI Nº 82 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Autoriza o não-ajuizamento e o posterior cance-
lamento de créditos tributários e não-tributários. 

 

 

 Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 172, inciso III, da 

Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e em confor-

midade com o art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, 

a não ajuizar créditos tributários e não-tributários, cuja ação de cobrança tenha custo supe-

rior ao montante do crédito. 

 Parágrafo único. Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a desistir das 

ações já ajuizadas, cujo contribuinte não tenha sido citado ainda, desde que tal iniciativa 

não implique no pagamento de custas ou outras despesas processuais. 

 Art. 2º- Para fins do artigo 1º, considerar-se-ão todos os créditos integrantes da 

dívida ativa tributária e não-tributária do Município, de responsabilidade do mesmo contribu-

inte, cujo valor, incluídos os ônus legais e correção monetária, seja inferior a 2 VRM. 

                   § 1º- O valor atual do  VRM é de R$ 316,29 (trezentos e dezesseis reais e vinte 

e nove centavos), e o mesmo é reajustado anualmente, no mês de janeiro. 

 § 2º- O cancelamento somente poderá ocorrer no curso do 5º (quinto) exercício 

posterior ao da constituição definitiva do crédito ou do vencimento da obrigação, e depois de 

tentativa, sem êxito, de cobrança administrativa. 

 § 3º- Na determinação do valor estabelecido no “caput” deste artigo, serão 

considerados todos os créditos lançados dentro do período referido no § 1º deste artigo. 

 § 4º- Em nenhuma hipótese poderão ser excluídos ou desmembrados valores 

relativos a algum exercício, para usufruir das disposições desta Lei. 

 § 5º- Sempre que o montante dos créditos superar o valor limite estabelecido no 

caput deste artigo, deverá ser providenciada, se for o caso, a inscrição em Dívida Ativa, e 

promovida a cobrança judicial. 

 Art. 3º Enquanto não homologado o cancelamento dos créditos pelo Prefeito 

Municipal ou Secretário a que for delegada competência para tal, o contribuinte será consi-

derado como devedor comum ao erário municipal e como tal será tratado. 
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 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                     Justificativa: 

                     Senhores Vereadores 

                     O projeto que ora se apresenta para Vossa Apreciação e votação, aborda a 

possibilidade do Município possuir em sua legislação, conforme orientação do TCE/RS, uma 

lei que normatize a cobrança de tributos e a sua inscrição em dívida ativa, quando este 

equivaler a pequeno valor. 

                      Diretamente, trata-se da cobrança, principalmente do IPTU, os valores meno-

res que 2 VRM, seriam cobrados somente administrativamente, até esgotarem as tentativas 

e a prescrição ocorrer, e os valores maiores do que 2 VRM, seriam além de cobrados admi-

nistrativamente, ajuizados, tentando buscar maior arrecadação. Cabe lembrar que valores 

inferiores o Judiciário veda a cobrança, por ser considerado valor de bagatela e estes, aca-

bam se perdendo e não entrando nos cofres públicos.  

    Não está, tal pedido, a configurar renúncia de receita, mas possibilitando o 

Município a realizar a cobrança dos pequenos valores de diversas formas, como parcela-

mento, descontos, cobrança em cartório – protestos, até a exaustão dos 5 anos, após seu 

lançamento. Estes prescreverão somente após o 5º ano de sua cobrança. Evita-se desta 

forma, que valores pequenos deixem de serem buscados e, que somados podem trazer ga-

nhos aos Município. 

 RENÚNCIA DE RECEITA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REMIS-
SÃO. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR DIMINUTO. 
CUSTOS DE COBRANÇA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. É regular, à luz da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o cancelamento de crédito tributário, mediante 
remissão, cujo valor seja inferior aos custos de cobrança, desde que devi-
damente autorizado em lei. (TCE-RS Pedido de Orientação Técnica nº 
005334-02.00/05-8. Publicação em 16/12/2005, Boletim 974/2005. TRIBU-
NAL PLENO. Relator CONS. CESAR SANTOLIM). 

                       

                           Atenciosamente,  

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 

  


