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Sob. ons Ú2~l.

Institui o Código Tributário Municipal e dispõe sobre normas gerais
de Direito Tributáido aplicáveis ao Município de Brasnorte, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O Sr. Mauro Rui Heisler, Prefeito Municipal de Brasnorte, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por
lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:Sec^ral

ir-/}-

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1® Esta Lei Complementar regulamentada com fundamento na
Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município, o sistema tributáiio
municipal e estabelece, com fundamento no Código Tributário Nacional e nas leis
complementai-es que lhes são correlatas, as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao
Município, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva oú-regulamejitar.

LIVRO I

NORMAS GERAIS TRIBUTÁRIAS

TÍTULO I
Legislação Tributária

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2® No âmbito do Município, a expressão "legislação tributária"
compreende as leis, os decretos, os convênios e outras normas administrativas que lhes
sejam complementares, que versem sobre os tributos e as relações jurídicas a eles
pertinentes.
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Seção 11

LEIS E DECRETOS

Art. 3° Lei tributária municipal é todo ato legal votado e aprovado pela
Câmara de Vereadores instituindo, extinguindo ou regulamentando os tributos municipais,
complementarmente às normas deste Código Tributário.

§ 1° Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal ou acessória;
IV - a definição do sujeito passivo da obrigação principal ou acessória;
V - a fixação da base de cálculo dos tributos suas respectivas alíquotas;
VI - a definição de infrações tributárias e a corainaçao de penalidades
aplicáveis;
VII - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
bem como a redução ou dispensa de penalidades.

§ 2° Traduzirá majoração ou redução de tributo qualquer modificação da sua
base de cálculo, salvo quando decorrente da atualização do respectivo valor monetário.

Art. 4° Nenliuma ação ou omissão em matéria tributária será punida como
infração se não houver lei anterior que as defina, nem será cominada penalidade que não
esteja prevista em lei tributária vigente na data da ocorrência.

Art. 5*^ A lei tributária poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo.

§ 1° O conteúdo e o alcance dos atos administrativos restringem-se aos das
leis em função das quais hajam sido expedidos.

§ 2° Na determinação do conteúdo e do alcance da lei regulamentada, será
observado o disposto nesta Lei Complementar, quanto à interpretação da legislação
tributária.

Art. 6° O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
função das quais sejam expedidos, com observância das regras de interpretação
estabelecidas nesta Lei Complementar.

Seção III
NORMAS COMPLEMENTARES

Art. T Integram complementarmente as leis e os decretos em matér^a^
tributárias:
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I - circulares. instruções, portarias, ordens de serviço e demais atos

normativos expedidos pelo órgão fazendário, quando compatíveis com a legislação
tributária;

II - decisões proferidas pelos órgãos singulares ou colegiados de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

III - práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - convênios celebrados pelo Município com a União, Estado e com outros

Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.

CAPITULO II

VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Seção I
VIGÊNCIA NO ESPAÇO

Art. 8° A legislação tributária municipal obrigará em todo o território do
Município ou, fora dele, nos limites em que os convênios de que participe lhe reconheçam
extraterritorialidade.

Seção U
VIGÊNCIA NO TEMPO

Art. 9° Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - as leis e os decretos, na data de sua publicação;
II - os atos administrativos referidos no inciso I do artigo 7°, na data da sua

publicação;
III - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 7°, quanto a seus efeitos

normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;
IV - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 1°, na data neles

prevista.

Art. 10. As leis ou dispositivos de leis referentes à instituição ou majoração
de tributo, entram em vigor:

I - no exercício financeiro seguinte àquele em que ocorra a sua publicação; e
II - noventa dias da data da sua publicação.

Parágrafo único. Incluem-se nas disposições deste artigo, as leis ou
dispositivos de leis que:

I - definem novas hipóteses de incidência;
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II - extinguem ou reduzem isenções, salvo se concedidas por prazo certo e em

função de determinadas condições, observado o disposto no artigo 108.

Art. 11, Salvo quando se destinar expressamente à vigência temporária, a lei
tributária somente será modificada ou revogada, no todo ou em parte, expressa ou
implicitamente, por outra lei de igual natureza.

CAPITULO III

APLICAÇÃO DALEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 12. A legislação tributária aplica-se imediatamente após sua vigência,
aos fatos geradores futuros e aos pendentes, esses entendidos como aqueles cuja ocorrência
tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 26.

Art. 13. A legislação tributária aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja meramente interpretativa, excluída a

aplicação de penalidade por infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação

ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo em que foi praticado.

Art. 14. É facultado ao Chefe do Poder Executivo deixar de cumprir, no todo
ou em parte, legislação tributária manifestamente inconstitucional, devendo, em tal caso,
ajuizar a ação ou solicitar o seu ajuizamento com vistas à declaração de
inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário.

CAPITULO IV

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 15. A interpretação da legislação tributáiia atenderá o disposto neste
Capítulo.

Art. 16. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente e na ordem enunciada:

I - a analogia; ,
II - os princípios gerais de direito tributário; //
III - os princípios gerais de direito público;
IV -aequidade. ^

/ 4
Rua Curitiba, 1080 - Bairro centro, Teiefone (066) 3592-3200 • nn



Estado de Mato Grosso

Prefeitura de Brasnorte - MT
Parágrafo único. Do emprego da analogia não resultará a exigência de

tributo novo, nem da equidade, a dispensa ou redução de tributo devido.

Art. 17. Os princípios gerais de direito privado constituem método ou
processo pai-a pesquisa de definição, conteúdo e alcance de seus institutos, conceitos e
formas do direito privado a que faça referência àquela legislação, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.

Art. 18. A legislação tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado, ou pela Lei
Orgânica do Município, para definir ou limitar a competência tributária municipal.

Art. 19. Será interpretada literalmente a legislação tributária que dispuser
sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - concessão ou redução de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 20. A legislação tributária que defina infrações, ou lhe comine
penalidades, será interpretada de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:

I - à capitulação legal ou à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos;

II - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
III - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

TITULO II

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Obrigação tributária é a relação jurídica que se estabelece entre a
Fazenda Pública Municipal e as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado
sujeito ativo, subordinadas à legislação tributáida, ou às quais esta seja aplicável.

Parágrafo único. A obrigação tributária é de natureza pessoal, ainda que seu
cumprimento seja assegurado por garantia real.

Art. 22. A obrigação tributária é principal ou acessória.
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§ 1° A obrigação principal surge com a ocoiTêiicia do fato gerador, tem por

objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.

§ 2° A obrigação acessória decon"e da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária prevista na legislação, que
lhe coiTesponda e seja imputada à pessoa obrigada.

Art. 23. As obrigações tributárias, principais ou acessórias, são aquelas
definidas em lei tributária específica que regulamente o tributo, ou instrumentos de
administração tributária necessários ao lançamento, controle da arrecadação e fiscalização
dos tributos da competência municipal.

CAPITULO II

FATO GERADOR

Art. 24. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 25. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.

Art. 26. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existente os seus efeitos:

I - ti-atando-se de estado de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituído, nos termos de direito aplicável, observado o disposto no
aitigo27.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Art. 27. Para os efeitos do inciso II do aitigo anterior e salvo disposição d^ei
em contráiio, os atos ou negócios juiádicos condicionais reputam-se perfeitos e acabadc
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I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da

celebração do negócio.

Art. 28. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,

responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocomdos.

CAPITULO III

SUJEIÇÃO ATIVA

Art. 29. Sujeito ativo da obrigação tributária é o Município de Brasnorte, na
condição de titular da competência para exigir o seu cumprimento.

Parágrafo único. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de
direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, sub-roga-se nos
direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria.

CAPITULO IV

SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa natural ou jurídica
de direito público ou privado, com personalidade jurídica própria ou por ficção legal, que
seja obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que

constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua

obrigação decorra de disposição expressa de lei municipal.

Art. 31. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.

Art. 32. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, são inoponíveis à Fazenda Pública
Municipal, quanto à definição do sujeito passivo da obrigação tributária con-espondente.
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Seção II

SOLIDARIEDADE

Art. 33. Obrigam-se solidariamente:
I - quem tiver interesse comum no estado de fato ou situação jurídica que

constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - quem expressamente for designado pela legislação tributária municipal.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 34. São os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se

outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos
demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.

Seção III
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Art. 35. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou

limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração
direta de seus bens ou negócios;

III - de estar à pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.

Seção IV
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO

Art. 36. Salvo eleição pelo contribuinte ou responsável, considera-se
domicílio tributário:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta
ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o
lugai- da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas
repartições administrativas.
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§ 1° Quando nào couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos
incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou
responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram
origem à obrigação.

§ 2° A Fazenda Pública Municipal, por seus agentes, pode recusar o domicílio
eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo,
aplicando-se então a regra do pai-ágrafo anterior.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei poderá atribuir à
responsabilidade tributária a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Seção II
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES

Art. 38. O disposto nesta Seção aplica-se aos créditos tributários constituídos
ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente,
desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.

Art. 39. Sub-rogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando
transcrita a prova de quitação no título próprio, os créditos tributários relativos a tributo
municipal sob cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou
a contribuições de melhoria.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação
ocon^e sobre o respectivo preço.

Art. 40. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou

remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos

pelo "de cujus" até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsa^ifdade ao
montante do quinlião do legado ou da meação;
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III - Oespólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" até a data da abertura da

Parágrafo único. A responsabilidade mencionada nos incisos II e III deste
artigo alcança a atualização monetária e os juros de mora, excluindo as penalidades de
caráter pessoal.

Art. 41. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ouem outra é responsável pelos tributos devidos até
à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incoiporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jmidicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma individual.

Art. 42. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;

II - subsidiaiáamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

judicial:

judicial.

§ 1° O disposto 110 "caput" deste artigo não se aplica na hipótese de alienação

I - em processo de falência;
II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação

§ 2°Não se aplica o disposto no §1- deste artigo quando o adquirente for:
I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade

controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;
II - parente, em linha reta ou colateral até o 4- (quarto) grau, consanguíneo ou

afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquerde seus sócios; ou
III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação

judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3° Em processo da Ihlência, o produto da alienação judicial de empresa,
filial ouunidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposiç^do juízo
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de falência pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser
utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao
tributário.

Art. 43. O disposto nesta Seção aplica-se, por igual, aos créditos tributários
definitivamente constituídos, ou em curso de constituição, à data dos atos nele referidos, e
aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributáiias surgidas até a referida data.

Seção IIJ
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Art. 44. Incapaz o contribuinte de responder pelo cumprimento da obrigação
principal, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou

curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo

concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos

devidos sobre os atos praticadospor eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.

Art. 45. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito

privado.

Seção JV
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES

Art. 46. A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
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Art. 47. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,

salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

lí - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;

específico:
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo

a) das pessoas referidas no artigo 44, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,

proponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito

privado, contra estas.

Art. 48. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo atualizado e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.

TÍTULO m
CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEIUVIS

Art. 49. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.

Art. 50. As circunstâncias de fato ou de direito que modifiquem, suspendem
ou excluam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou privilégios a
ele atribuídos, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

Art. 51. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nas hipóteses previstas nesta Lei,
fora das quais não podem ser dispensadas a sua efetivação ou as respectivas garantias, sob
pena de responsabilidade funcional na forma da lei.
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CAPITULO II

CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção 1
LANÇAMENTO

Art. 52. Lançamento é o procedimento administrativo destinado a constituir o
crédito tributário mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo
devido, a identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, a aplicação da penalidade
pecuniária.

Art. 53. O exercício do lançamento é vinculado, obrigatório e privativo da
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 54. O lançamento repoita-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posterionnente modificada ou
revogada.

§ 1° Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao nascimento
da obrigação, haja instituído novos critérios de apuração da base de cálculo, estabelecido
novos métodos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
municipais, ou outorgado maiores garantias e privilégios à Fazenda, exceto, no último caso,
para atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

§ 2° O disposto no §r deste artigo não se aplica ao imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data
em que o fato gerador se considera ocorrido.

Art. 55. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no

artigo 61.

Art. 56. A omissão ou eiTo de lançamento não exime o contribuinte do
cumprimento da obrigação tributária, nem de qualquermodo lhe aproveita.

Art. 57. O lançamento e suas alterações serão comunicados ao sujeito
mediante:

I - notificação direta; ou
II - notificação por edital, publicado no mínimo três dias consecv\tivos, em

jornal de circulação local.
-U-
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§ 1° O contribuinte deverá ser notificado do lançamento do crédito tributário

por escrito, pessoalmente ou via postal com aviso de recebimento, sendo permitida a
notificação por edital somente quando a pessoa obrigada se encontrar em lugar incerto e não
sabido.

§ 2° A notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
prescinde da assinatura do contribuinte, sendo obrigatória a identificação da autoridade
administrativa responsável pelo lançamento de crédito tributário ou da sua alteração.

Art. 58. A modificação introduzida, de ofício ou em decorrência de decisão
adnrinistrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

SeçãoH
LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO

Art. 59. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1° As declarações de informações fiscais deverão conter todos os elementos
e dados necessários ao conlrecimento do fato gerador das obrigações tributárias e à
verificação do montante do crédito tributário correspondente.

§ 2° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funda, e antes de notificado o lançamento.

§ 3° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Seção III
LANÇAMENTO PORARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO

Art. 60. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada,
em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativaou judicial.
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Seção IV

LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Art. 61. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa quando:

I - a lei assim o determine;
II - a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma

da legislação tributária;
III - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos

tennos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a
pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou
não o preste satisfatoriamente, ajuízo daquela autoridade;

IV - se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a quese refere o artigo seguinte;

VI - se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar- à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;

IX - se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.

Seção V
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

Art. 62. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercidapelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou
parcial do crédito.
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§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados

na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.

§ 4° E fixado em cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo
para a homologação da apuração e do recolhimento do imposto sujeito a essa modalidade de
lançamento.

§ 5° Expirado o prazo mencionado no § 4° sem que a autoridade
administrativa se tenha pronunciado, considera-se tacitamente homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

§ 6° Na constatação da ocoiTência de dolo, fraude ou simulação, o prazo para
a autoridade administrativa constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

CAPITULO III

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 63. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos da lei reguladora do processo

administrativo tributário;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies

de ação judicial;
VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou
dela conseqüentes.
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Seção II

MORATÓRIA

Art. 64. A moratória consiste na concessão de um novo prazo para o
pagamento de tributo, sem ônus pai-ao contribuinte.

Parágrafo único. Aplicam-se a moratória as seguintes normas:
I - deve ser autorizada em lei;
II - só alcança os créditos definitivamente constituídos até a data da lei que a

autorizar, ou cujo lançamento já tenira sido iniciado àquela data por ato regularmente
notificado ao sujeito passivo;

III - não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo
ou de terceiro em benefício daquele.

Art. 65. A moratória pode ser de caráter geral ou individual.

§ 1° São características da moratória em cai-áter geral:
I - independe de autorização da autoridade administrativa;
II - aplica-se a uma determinada região territorial ou determinada classe ou

categoria de sujeitos passivos, na forma da lei que a instituir.

§ 2° A moratória em caráter individual será requerida pelo contribuinte e
concedida por despacho da autoridade administrativa competente em requerimento do
interessado, na forma da lei que a autorizar.

Art. 66. A concessão de moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogada de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou
deixou de satisfazer as condições, e não cumprir ou deixou de cumprir os requisitos para a
sua concessão, cobrando-se o crédito tributário:

I - com atualização monetária e juros de mora;
II - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do

beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
III - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito
à cobrança do crédito; no caso do inciso III deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes
de prescrito o referido direito.

Art. 67. A lei que conceder moratória em caráter geral ou autorize sua
concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - a prazo de duração do favor;
II - as condições da concessão do favor em caráter individual;
III - sendo caso: 7^
a) os tributos a que se aplica; //
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b) o número de prestações e seusvencimentos, 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.

Seção III
DEPÓSITO DO MONTANTE DEVIDO

Art. 68. O sujeito passivo da obrigação tributária poderá efetuar depósito em
dinheiro e no valor total do tributo e seus acessórios:

I - judicial, para suspender a exigibilidade do crédito tributário:
a) em qualquer ação judicial interposta contra a Fazenda Municipal para

questionar exigência tributária;
b) nas execuções fiscais movidas pela Fazenda Municipal.
II - administrativo, para afastar a incidência de multas e juros de mora,em

processo administrativo tributário de reclamação ou recurso, em caso de indeferimento.

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo aplica-se, inclusive, aos
créditos tributários inscritos na Dívida Ativa do Município.

Art. 69. Os depósitos judiciais e administrativos serão efetuados em
instituição financeira oficial, mediante instrumento que identifique sua natureza tributária.

Art. 70. Lei municipal instituirá e regulamentará:
I - fundo de reserva destinado ao controle e movimentação dos recursos

financeiros nele depositados, provenientes de depósitos judiciais;
II - fundo de reserva destinado ao controle e movimentação dos recursos

financeiros nele depositados, provenientes de depósitos administrativos.

Art. 71. Instituídos os fundos de reserva de que tratam os incisos I e II do
artigo 70, a instituição financeira recebedora dos depósitos de natureza tributária nela
realizados, repassará ao Município a parcela correspondente a setenta por cento do valor
depositado.

§ 1° A habilitação do município ao recebimento dos depósitos judiciais,
referidos no "caput" deste artigo fica condicionada à apresentação, perante o órgão
jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos, de
termo de compromisso firmado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal nos termos da Lei
Complementar Federal n°. 151, de 05 de agosto de 2015.

§ 2° A parcela dos depósitos não repassada nos termos do "caput" será
mantida na instituição financeira recebedora, na conta do respectivo fundo de reserva, qom
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incidência de juros equivalente à taxa referenciai do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

§ 3° Os valores das parcelas dos depósitos na forma do "caput" serão
repassados pela instituição financeira para a correspondente conta municipal
independentemente de qualquer formalidade, no prazo fixado na lei que regulamentará o
fundo de reserva.

§ 4° Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
administrativo, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será:

I - devolvido ao depositante pela instituição financeira, no prazo de três dias
úteis, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescida da
remuneração que lhe foi originalmente atribuída; ou

II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de
sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.

§ 5° A instituição financeira responsável pelo recebimento dos depósitos
judiciais e administrativos manterá controle dos valores depositados ou devolvidos.

Art. 72. Os valores de depósitos judiciais, repassados ao Município, serão
aplicados exclusivamente, no pagamento:

I - de precatórios judiciais de qualquer natureza;
II - da dívida fundada do Município.

Parágrafo único. Na hipótese de previsão na lei orçamentária municipal de
dotações suficientes para o pagamento da totalidade das despesas referidas nos incisos I e II
exigíveis no exercício, o valor excedente dos repasses de que trata o "caput" poderá ser
utilizado pai-a a realização de despesas de capital.

Art. 73. Nas ações judiciais considera-se suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, a paitir da data da efetivação do depósito em instituição bancária autorizada.

§ 1°O depósito somente poderá ser efetuado em moeda corrente do País.

§ 2° O sujeito passivo, por ocasião da efetivação do depósito, especificará
qual o crédito tributário ou a pai-cela do crédito tributário quando este for exigido em
prestações cobertas pelo depósito.

§ 3° A efetivação do depósito não importa em suspensão da exigibilidade de
outros créditos referentes ao mesmo ou de outros tributos ou penalidades pecuniárias.
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Seção IV

RECLAMAÇÕES E RECURSOS

Art. 74. O sujeito passivo de obrigação tributária tem o direito de insurgir-se
contra a o lançamento de tributo, ou, a penalidade aplicada, apresentando formalmente sua
defesajunto ao órgão competente, utilizando-se do processo administrativo tributário, para:

I - reclamar, em primeira instância, contra a exigência tributária;
II - recon-er, em segunda instância, contra decisão de primeira instância.

§ 1° A reclamação suspende a exigibilidade do crédito tributário quando o
processo administrativo tenha sido protocolado no prazo de 30 dias da data do recebimento
do auto de infração ou da notificação do lançamento.

§ 2° O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário
quando protocolado até 20 dias da data da intimação pai-a o cumprimento da decisão de
primeira instância administrativa.

§ 3° O titular do órgão fazendário poderá recoiner de ofício, da decisão de
primeira instância quando esta for contrária aos interesses da Fazenda Municipal.

Art. 75. A reclamação e o recurso suspendem a exigibilidade do crédito
tributário até a última data fixada para o cumprimento da decisão final.

Art. 76. O processo administrativo tributário será regulamentado em lei
específica que estabelecerá nonnas de organização e funcionamento do contencioso
tributário no âmbito do Município.

Seção V
PARCELAMENTO

Art. 77. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas
em lei específica.

§ 1® Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário
não exclui a atualização monetária do crédito tributário nem a incidência de juros e multas,
devidos até a data da sua fonnalização.

§ 2° Aplicam-se, subsidiariamente ao parcelamento, as disposições desta Lei
relativas à moratória.

§ 3° Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos
tributáidos do devedor em recuperação judicial.

Rua Curitiba, 1080 - Bairro centro, Telefone {066} 3592-3200



Estado de Mato Grosso

Prefeitura de Brasnorte - MT
§ 4°A inexistência da lei específica a que se refere o § 3°deste aitigo importa

na aplicação, ao devedor em recuperação judicial, das leis gerais de parcelamento do
Município não podendo o prazo de parcelamento, neste caso, ser inferior ao concedido em
lei federal que regulamente a matéria.

Art. 78. O parcelamento de créditos fiscais aplica-se tanto para créditos já
constituídos como para créditos não constituídos, observado o disposto no parágrafo único
deste artigo.

Parágrafo único. O ato de formalização do parcelamento supre a necessidade
do lançamento e considera-se constituído, para todos os efeitos, o crédito tributário
pai-celado.

CAPITULO IV

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
MODALIDADES DE EXTINÇÃO

Art. 79. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV —a remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do

disposto no artigo 62 e seus §§ 1° e 4°;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2° do artigo

105;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X —a decisão judicial passada em julgado;
XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na fonna e condições

estabelecidas em lei.

§ 1° A extinção total ou paixial do crédito não impede a posterior verificação
da exatidão de sua constituição, nos termos do disposto nos artigos 55 e 61.

§ 2° É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
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§ 3° Na hipótese de extinção mediante compensação, transação ou dação em

pagamento, de créditos ajuizados, os processos serão remetidos à Procuradoria Geral do
Município, após decisão da autoridade competente, sendo eventuais custas de
responsabilidade do sujeito passivo.

Seção II
PAGAMENTO

Art. 80. O pagamento de um crédito não importa em presunção de
pagamento:

I - quando parcial, das prestações em que se decomponha;
II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Art. 81. O pagamento deverá ser efetuado em estabelecimento bancário
credenciado pelo Município.

§ 1° O credenciamento será feito pelo Chefe do Poder Executivo, mediante
delegação do encargo da cobrança do tributo a estabelecimentos bancários sediados no
Município.

Art. 82. O pagamento será efetuado em moeda corrente ou cheque.

§ 1° O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate
deste pelo sacado.

§ 2° Considera-se também pagamento do tributo por parte do contribuinte, a
retenção na fonte realizada pelo responsável tributário, ainda que não recolhido ao
Município, desde que o contribuinte comprove o fato.

§ 3° A lei poderá conceder descontos pela antecipação do pagamento de
tributos municipais.

Art. 83. Quando a lei reguladora do tributo não fixar o prazo para o
pagamento, o vencimento do crédito ocoiTe trinta dias da data da notificação do lançamento
ao sujeito passivo.

Art. 84. O prazo para pagamento dos créditos tributários constituídos
mediante ação fiscal é de trinta dias contados da data do recebimento, pelo sujeito passivo,
da notificação de lançamento ou do auto de infração.

Parágrafo único. O pagamento integral ou a compensação do crédito
tributário referido no "caput", no prazo fixado no ato administrativo do lançamento,
implicará na redução de:

I - 70% (setenta por cento) do valor da multa aplicada, quando a infração
caracterizar falta de pagamento do tributo;

^-2-
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II - 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa aplicada, quando a infração

caracterizar ilícito tributário;
III - 25% (vinte e cinco por cento) do valor da multa aplicada, em auto de

infração fiscal por descumprimento de obrigação acessória.

Art. 85. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento será
acrescido de multa moratória aplicada até a data do pagamento integral ou da sua inscrição
na dívida ativa, o que ocorrer primeiro.

§ l°Sobre o montante do crédito apurado nos termos do "caput" incidirá os
encargos de atualização monetária e juros de mora, em percentuais equivalentes à Taxa
SELIC, ou no caso de sua extinção, o seu sucedâneo.

§ 2° A aplicação do percentual dos encargos referidos no § 1°, terá como
teimo inicial, a data do vencimento do tributo, segundo o disposto no artigo 83; e, como
término, a data do seu efetivo pagamento.

§ 3° Para fins do disposto neste artigo considera-se crédito tributário, o
montante apurado constante da notificação de lançamento ou auto de infração, quando o
lançamento decoirer de procedimento de fiscalização.

§ 4° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Art. 86. O pagamento de créditos tributários vencidos em dias não úteis fica
pron'ogado para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 87. Existindo, simultaneamente, dois ou mais débitos vencidos do
mesmo sujeito passivo, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa para receber o
pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras na ordem a
seguir enumeradas:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e, em segundo, aos
decorrentes de responsabilidade tributária;

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas, e, por fim,
aos impostos;

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.

Subseção única
Pagamento Indevido

Art. 88. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou pai-cial de tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, n^
seguintes casos:
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I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o

devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou das circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do tributo, ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 89. A restituição de tributos que comporte, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 90. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias pela causa da restituição.

Art. 91. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de cinco anos contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II, do art. 88, da data da extinção do crédito
tributário;

II - na hipótese do inciso III, do artigo 88, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 92. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa
que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente
feita ao representante da Fazenda Municipal.

Art. 93. A restituição será autorizada pelo titular do órgão fazendário, em
processo regular, iniciado pelo contribuinte interessado, mediante parecer favorável da
Comissão Municipal de Assuntos Tributáiàos - COMAT.

Parágrafo único. Quando se tratar de tributos e multas ilegalmente
arrecadadas por motivo de erro regularmente apurado, cometido pelo fisco ou pelo sujeito
passivo, a restituição será feita de ofício, por determinação do titular do órgão fazendário,
em representação devidamente processada.
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Seção III

COMPENSAÇÃO

Art. 94. A autoridade administrativa competente poderá autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Municipal.

§ 1° A compensação será sempre deferida em processo regular, observadas as
seguintes condições:

I - a compensação tanto pode referir valor total do crédito tributário
regularmente constituído, quanto a apenas parte deste valor;

II - não constitui impedimento à compensação o fato de a obrigação tributária
ter origem em responsabilidade solidária;

III - não constitui impedimento à compensação o fato de estar o crédito fiscal
inscrito em dívida ativa;

IV - os créditos relativos a precatórios podem ser utilizados para
compensação de créditos tributáiios desde que respeitada à ordem cronológica dos
precatórios apresentados;

V - é admitida compensação em casos de cessão de créditos;

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, será apurado
o seu exato montante, não podendo, porém, ser cominada redução maior que a
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês, pelo tempo que decoiTer entre a data
da compensação e a do vencimento.

Art. 95. O pedido de compensação iniciado pelo contribuinte devedor não
assegura sua efetivação, assim como não suspende a exigibilidade do crédito, nem
interrompe a fluência dos acréscimos legais previstos na legislação aplicável.

§ 1° Iniciam o processo de compensação tanto o contribuinte devedor quanto
a fazenda municipal.

§ 2° A lavratura do termo de compensação implica extinção do crédito
tributário compensado.

§ 3° São de responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária
eventuais custas judiciais devidas nos processos referentes a créditos tributários objeto de
pedido de compensação.

Art. 96. Não será permitida a compensação de créditos tributários mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
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Art. 97. O processo de compensação que tratai- da extinção de créditos de

natureza tributária inscritos em dívida ativa ajuizada, após decisão da autoridade
administrativa competente, será remetido à Procuradoria Geral do Município para os
procedimentos relativos à suspensão da execução fiscal.

Seção IV
TRANSAÇÃO

Art. 98. O Poder Executivo Municipal poderá autorizar a celebração de
transação com o sujeito passivo de obrigação tributária para, mediante concessões mútuas,
resguardados os interesses Municipais, prevenir ou terminar litígio judiciai ou
administrativo, visando à extinção do crédito tributário, mediante o pagamento da
contraprestação ajustada.

Parágrafo único. Na realização da transação, o Município será representado
pelo seu Procurador Geral, com poderes para transacionar, sempre mediante justificativa
fundamentada, quando:

I - o montante do tributo tenlia sido fixado por estimativa ou arbitramento;
II - a incidência ou o critério de cálculo do tributo for matéria controvertida;
III - ocorrer erro ou ignorância escusável do sujeito passivo quanto à matéria

de fato;

Município.

IV - ocorrer conflito de competência com outras pessoas de direito público;
V - a demora na solução normal do litígio seja onerosa ou temerária ao

Seção V
REMISSÃO

Art. 99. A lei municipal pode autorizai- a autoridade administrativa a
conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:

I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao en-o ou ignorância escusável do sujeito passivo, quanto à matéria de

fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de equidade em relação com as características pessoais

ou materiais do caso;
V - a condições peculiai-es à determinada região do Município.

Parágrafo único. O despacho referido neste aitigo não geradireito adquiri^o,^
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 66.
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Seção VI
DECADÊNCIA

Art. 100. O direito de a Fazenda Pública Municipal constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Seção VII
PRESCRIÇÃO

Art. 101. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se inteiTompe:
I —pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em

reconlrecimento do débito pelo devedor.

Seção VIII
DAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 102. A dação em pagamento de bem imóvel é admitida como forma de
extinção de crédito tributário municipal se atendida uma das seguintes condições:

I - houver interesse público, devidamente justificado, na recepção do imóvel
oferecido em dação em pagamento pai-a a sua integração ao patrimônio do Município;

II - ser de fácil alienação o imóvel se este não interessar à incorporação ao
patrimônio público.
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§ 1° Aceito o imóvel para fins de alienação, esta se dará por meio de

procedimento licitatório, sob a modalidade de concon"ência ou leilão, observadas as demais
formalidades estabelecidas na Lei de Licitações e Contratos.

§ 2° Compete à autoridade administrativa competente, ouvido o Prefeito
Municipal, no caso previsto no inciso I deste artigo, aceitar ou recusar a dação em
pagamento.

§ 3® Para comprovar que o imóvel dado em pagamento é de fácil alienação, a
Administração se valerá de consulta a, no mínimo, três profissionais do mercado imobiliário,
regularmente habilitado, custeado pelo contribuinte devedor.

Art. 103. Satisfeita uma das condições previstas no artigo anterior, a extinção
de crédito tributário pela dação em pagamento deve observar os seguintesprocedimentos:

I - comprovação, por meio de certidões, da titularidade da propriedade
imobiliária e da desoneração de ônus, embargos e obrigações referentes ao imóvel dado em
pagamento;

II - avaliação prévia do imóvel por avaliador ou instituição oficial, ratificada
por comissão de servidores do quadro de pessoal do Município.

§ 1° Protocolado o pedido de dação em pagamento e manifestado o interesse
no recebimento do imóvel, suspender-se-á os procedimentos de execução do crédito
tributário, cabendo à Procuradoria Geral do Município providenciar o registro do
instrumento da dação em pagamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
custeado pelo contribuinte.

§ 2° Se no curso do processo o contribuinte der motivo para a inexecução da
obrigação, o crédito será integralmente restabelecido.

§ 3® A extinção do crédito só se dará com a averbação da dação em
pagamento no Registro de Imóveis.

Seção IX
CONVERSÃO DEPÓSITO EM RENDA

Ari. 104. A conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário,
desde que efetuado nos termos desta lei.

Parágrafo único. Na conversão do depósito em renda, o saldo apurado será
exigido ou restituído da seguinte forma:

I - exigido mediante notificação ao sujeito passivo, quando favorável a
Fazenda Municipal;

II - restituído ao sujeito passivo, observadas as disposições estabelecidas-^a
restituição de indébito, previstas nessa lei. /

Rua Curitiba, 1080 - Bairro centro, Telefone (066) 3592-3200



casos;

Estado de Mato Grosso

Prefeitura de Brasnorte - MT

Seção X
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 105. Admitir-se-á a consignação judicial em pagamento nos seguintes

I - recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro
tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências
administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por outro Município, de igual tributo sobre o mesmo fato
gerador.

§ 1° Somente se aceitará o pagamento na forma prevista por este artigo, se a
consignação versar, exclusivamente, sobre o crédito que o sujeito passivo se propõe a pagar.

§ 2° Julgada procedente a ação de consignação, o pagamento se reputa
efetuado e a importância consignada será convertida em renda.

§ 3° Julgada improcedente a ação de consignação, no todo ou em parte,
cobrar-se-á o crédito acrescido dos juros de mora e da atualização monetária nos mesmos
percentuais da Taxa SELIC.

CAPITULO V

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÃRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 106. Excluem a exigibilidade do crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensará o
cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito
tenha sido excluído, ou dela conseqüente.
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