
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 158/2014, PROJETO DE LEI
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 65/2014, QUE INSTITUI PROGRAMA
DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

Temos a honra de trazer ao conhecimento dessa Colenda Casa de Leis, o pre-

sente Projeto de Lei, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Itapoá – REFIS.”,

para propiciar aos contribuintes o pagamento dos créditos tributários de pessoas físicas ou ju-

rídicas, de forma a vista ou parcelada, com desconto de até 100% dos juros e da multa de

mora, e parcelamento em até 24 vezes.

 Tal iniciativa tem como base as seguintes premissas:

a) proporcionar benefícios para os contribuintes, pois pessoas físicas e jurídicas pode-

rão quitar seus débitos municipais em atraso, propiciando o restabelecimento financeiro e a

manutenção das atividades comerciais e produtivas.

b) beneficiar o Município através do aumento da arrecadação por intermédio do reco-

lhimento de dívidas que seriam de difícil recuperação e cuja cobrança envolveria altos custos

administrativos.

Os contribuintes que aderirem ao REFIS até a data de 31 de agosto de 2015,

poderão quitar seus débitos da seguinte forma: 

I. Parcela única com o pagamento no ato da adesão, com anistia total dos juros e da multa de

mora;

II. Em até 3 (três) vezes, com o pagamento da primeira parcela no ato da adesão, com anistia

de 90% (noventa por cento) dos juros e da multa de mora; e

III. Em até 09 (nove) vezes, com o pagamento da primeira parcela no ato da adesão, com

anistia de 60% (sessenta por cento) dos juros e da multa de mora;
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IV. Em até 18 (dezoito) vezes, com pagamento da primeira parcela no ato da adesão, com

anistia de 30 % (trinta) dos juros e da multa de mora.

V. Em até 24 (vinte e quatro) vezes, com pagamento da primeira parcela no ato da adesão.

Para os contribuintes que não aderirem ao REFIS até a data de 31 de agosto de

2015, ainda terão a oportunidade de parcelar os seus débitos em até 24 vezes, aderindo ao pro-

grama até a data de 31 de dezembro de 2015, sem desconto de juros e multa.

Esta iniciativa do Poder Executivo tem como objetivo o incremento da receita

própria, bem como incentivar os contribuintes a regularizar suas pendências tributárias.

Para justificar o Referido Projeto de Lei Substitutivo encaminhamos e elenca-

mos as alterações:

1) Art. 3°, V. A alteração tem como objetivo especificar que o parcelamento em

até 24 vezes, com o pagamento da primeira parcela no ato da adesão, sem anistia dos juros e

da multa de mora;

2) Art.3°, §3°. Excluir esse parágrafo, para possibilitar que o contribuinte possa

aderir ao programa sem abranger todos os débitos pendentes e a todos os existentes em seu

nome. 

3) Art. 8°. Excluir esse artigo, pois conforme o entendimento atual do juízo dessa

Comarca somente a Certidão de Dívida Ativa que contenha vícios formais pode ser emendada

ou substituída até a prolação da sentença, nos termos do art. 2°, §8°, da Lei de Execuções

Fiscais.

Dos despachos constam:
“ O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o texto legal, sob o regime do art. 543-C, do
Código de Processo Civil, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou o enunciado
de Súmula 392.Dessa forma, consolidou o entendimento de que é possível a Fazenda Pública
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando
se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
No caso em análise, a pretensão da Fazenda Pública não configura simples substituição da
CDA em virtude de irregularidade formal, tampouco dá conta da existência de nulidade de-
corrente da inobservância de algum dos requisitos constantes no art. 202 do Código Tributá-
rio Nacional. Trata – se, em verdade, de inclusão de novo devedor na demanda, o que não é
viável.
Versando a demanda sobre a exigência do IPTU, diferentemente do que sucede relação entre
sócio e pessoa jurídica, o adquirente do imóvel não tem relação com o crédito constituído.
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Isso, evidentemente, não o exime de responder pelo tributo, consoante prescrição expressa do
art. 130 do CTN “o crédito tributário se sub-roga na pessoa do adquirente”.
Todavia, não se trata simplesmente de substituir-se o executado, mas sim o sujeito passivo.
Daí ser imprestável o lançamento primitivo e necessária a renovação do expediente em face
do atual proprietário.
A execução fiscal exige a constituição do crédito contra o atual proprietário, para que se
permita a este exercer, inclusive em sede administrativa, os predicados da ampla defesa e do
contraditório.
O caso, portanto, não é de ser resolvido por simples substituição do nome do executado na
CDA, a propósito de erro formal ou material. 
Nesse sentido, há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Limito-me a transcrever
a  ementa  do  Recurso  Especial  n.  1.045.472,  recurso  representativo  de  controvérsia
(art.543-C, CPC): 
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AR-
TIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SEN-
TENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CA-
RACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Públi-
ca pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lança-
mento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do
sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critéri-
os, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lan-
çamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao
contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se via-
bilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscri-
ção que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão,
vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-
se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann  Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito
Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e
da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, p. 205). [...] 4. Recur-
so especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolu-
ção  STJ  08/2008.  (STJ,  Recurso  Especial  n.  1.045.472/BA,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  j.
25/11/2009).”

No artigo 4º parágrafo único, foi especificado que o não pagamento do tributo

na  data  do  vencimento  incidirá  a  multa  de  0,33% ao  dia,  até  o  limite  de  10% e  juros

moratórios de 1% ao mês, de acordo com o artigo 8º da Lei Municipal 134/2002.

Por fim foi acrescido um artigo que trata de preservar o sigilo de informações

cadastrais  e  econômicas  do  contribuinte.  Assim  para  efeitos  de  adesão  ao  REFIS  ditas

informações somente serão fornecidas diretamente ao contribuinte, ao responsável tributário
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ou ao terceiro interessado mediante apresentação de procuração com poderes específicos e

reconhecimento de assinatura.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que

nos  levaram a  encaminhar  o  presente  Projeto  de  Lei  à  consideração  e  deliberação  dessa

honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado.

Itapoá (SC), 04 de Setembro de 2014.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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