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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 12019.

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.O 01, DE 30 DE
DEZEMBRO OE 2001, QUE TRATA DO CODIGO
TRIBUTARIO MUNICIPAL, E DA OUTRAS
PROUDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO
PARANÁ. APROVOU. E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica alterado o inciso lll e incluídos os parágrafos 1o e 20. ao Art. 10-A,

da Lei Complementar Municipal no 01 , de 30 dê dezêmbro de 2001, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

'Art. 10-A

lll - As disposições constantes deste artigo só se aplicam aos tributos sujeitos à

homologaçáo.

§1o Não rcalizada a autorregularização a Administração Tributária Municipal efetuará

o lançamento, acrescido de penalidades.

§2o O cumprimento do §1o independe de prévio procedimento administrativo ou

medida de fiscalização."

Art.20 Fica incluído o art. 10-8, na da Lei Complementar Municipal 01, de 30

de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10-B O desenvolvimento das atividades descritas nos Artigos 10-A deve p otizar
planos de trabalho focados no combate à evasão fiscal e à inadimplência tributária,

bem como no incremento sustentável da arrecadaçáo tributária, privilegiando

atividades que possuam notória capacidâde contributiva e situaçôes que acarretem

desequilÍbrio na concorrência.

Art.3" Esta lei entra em vigor n de sua publicaa
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geràl do IluniciP o

MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores (as),

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Municipal o anexo Projeto de Lei que "ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI

COIVPLEMENTAR T/UNICIPAL N,O 01 , DE 30 DE DEZEÍVIBRO DE 2001, QUE TRATA DO

CODIGO TRIBUTÁRIO T/UNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,"

Pelo presente, na observância das disposiçôes regimentais, encaminho
para análise de Vossas Senhorias o Pro.leto de Lei que revoga e inclui alguns

dispositivos na Lei Complementar Municipal n.o 0.Í, de 30 de dezembro de 2001.

O presente projeto visa promover alteraçÕes na legislação no sentido de

otimizar as aÇÕes do Fisco tendentes a organizar as rotinas internas da fiscalização

e priorizar planos de trabalho focados no combate à evasão e à inadimplência

tributária, bem como no incremento sustentável da arrecadação tributária.

Diante disso, viu-se a necessidade de modificar a redação do inciso lll
do artigo 10-4, suprimindo a antiga disposição, visto que sua redação permitiu a

equivocada interpretaçáo de que os lançamentos de ofício pelo Fisco

necessariamente precisam ser antecedidos de um procedimento de fiscalização,

situação que não é exigida pelo Código Tributário Nacional e nem pela
jurisprudência pátria. Senão veja:

AqELAÇAO CIVEL - EXECUÇAO F/SCAL - NULTDADE DA CDA - /SSQN
- LANÇAMENTO DE OFtCtO PROCESSO ADMtNtSTRATIVO-
PRESCINDIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SIJ .
SENIENÇÁ CASSADA. 1. O ISS é tributo cuio lancamento é feito por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte, após a ocorrência do
fato qerador, a declaraÇão e pa amento do imposto. Na falta de
recolhimento ou recolhímento a menor a Fazenda Publica poderá
q[etuar o lançamento substitutivo de ofício. 2. De acordo com o
entendimento firmado pelo SIJ a ausência de prévio processo
administrativo não enseiará a nulidade da CDA nos casos em que o
lanÇamento for feito de ofício. Desnecessárla a notificação do
contibuinte sobre o valor do crédito tributário porque. no instante em que
faz a declaração tem ciência do valor devido e da data do vencimento.
(TJ-MG - AC: 10713160097489001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta
Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de
Publicação: 1 1 /09/201 9)
D\RE\TO PROCESSUÁL E TRIBUTARIO. AqELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME NECESSÁR/O NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO F/SCAL /SS
TRIBUTO SUJETTO A LANÇAMENTO pOR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150
DO CTN. DESNECESS'DADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUMULA 436 DO SIJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÀO DO
coNTRtBUINTE. LANÇAMENTO DE OFÍCtO. NECESS/DÁDE. ART 149,
ll, DO CTN I A Ceiidão de Dívida Ativa objeto de execução diz respeito
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a créditos de iSS (f/. 07 do apenso), que é imposto sujeito a lançamento
por homologação. Nessa espécie de lançamento cabe ao contribuinte
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. apurar o
valor do tibuto devido e efetuar o pagamento antecipado, emitindo a
declaração ao Fisco, nos termos do art. 150 do CTN. ll Sobre o tema, o
Supeior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 436 que enuncia: "A

entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o debito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providéncia por
parÍe do Fisco," lll No caso em tablado. não há prova nos autos que
o contribuinte, ora apelado, entreqou declaração ao Fisco,
reconhecendo o débito fiscal. Assim sendo, náo há o que ser
homoloqado, dando luqar ao lanÇamento de ofício, nos termos do arÍ.
149 il do CTN. Precedente do STJ. lV Reexame Necessárlo conhecido
V Apelação Cível conhecida e não provida; sentença confirmada.
ACORDA a Primeira Câmara de Direito Público do egregio Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame
necessárlo e da apelação cível, mas para negar-lhe, provimento nos
termos do voto do relator. (TJ-CE - APL. 00009054520058060112 CE
0000905-45 2005.8.06.0112, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE
FILHO, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2016)
/SS - Embargos à execucáo. Municipalidade de Marília. Sentença que
reconheceu a nulidade do lançamento diante da inexistência de
procedimento administrativo para apurar o fato gerador.
Desnecessida de. Tributo suieito a lançamento de ofício. Hipotese
que em Íodos os requisitos essenciais estavam presenÍes quando
das inscrições na Divida, e também porque o Fisco iá dispunha,
quando do lanÇamento, de fodas as informações necessárias à sua
efetivacão. SenÍenca reformada. Recurso provido (TJ.SP - APL
00169086120098260344 SP 0016908-61.2009.8.26.0344, Retator:
Rodolfo César Milano, Data de Julgamento: 05/06/2014, 14a Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2014)

Desse modo, inexistindo qualquer exigência legal de prévio
procedimento de fiscalização antecedendo o lançamento de ofÍcio para os casos dos

tributos su.leitos à homologaçáo, como o ISSQN, inexiste também a necessidade de
manter a descrição do inciso lll, do art. 10-A, que equivocadamente permite a
interpretação de que os lançamentos de ofício pelo Fisco, ou seja, aqueles
decorrentes da aplicação do Art. 149 do CTN, devem imprescindivelmente ser
antecedidos de procedimento de Íiscalizaçáo, com emissáo de Termo de lnício de
Ação Fiscal e Termo de Encerramento de Fiscalizaçáo, êzão pela qual se propÕe

sua modificação.

Bem ainda, não raras vezes as inconsistências encontradas no cadastro
municipal do contribuinte se revelam existentes em somente um mês de
competência, ou ainda, em valores não consideráveis, o que significa dizer que a

abertura de um procedimento administrativo em casos como este somente oneraria
o Fisco, que haveria de concentrar suas forças em créditos tributários menores,
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enquanto poderia fazer uso do lançamento de ofício para corrigir a pontual

inconsistência averiguada.

Consequentemente, viu-se a conveniência de reproduzir na Lei

Complementar no 01, de 2001, a norma constante no art. I1-C da Lei Complementar

18, de 07 de outubro de 2004 (que instituiu o Código de Defesa do Contribuinte em

Cascavel), com o intuito de trazer expressamente para o Código Tributário Municipal

a possibilidade de a Administração Pública Municipal desenvolver planos de trabalho

focados no combate à evasão e à inadimplência tributária, bem como no incremento

sustentável da arrecadaçáo tributária, através da priorização de atividades com

notória capacidade contributiva.

Essas são, Senhor Presidente, a razão que justifica elaboração deste

Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Legislativa, renovando a Vossa Excelência, os meus protestos de elevada estima e

distinta consrderação.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Cascavel, 07 de novembro de 2019

Leonaldo Paranhos,
Prefeito Municipal.

Ao Excelentissimo Vereador
ALECIO NATALINO ESPÍNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná,
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