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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE (A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE SÃO LEOPOLDO 

 

 

PROJETO DE LEI ALTERAÇÃO: O vereador que este subscreve, apresenta à 

consideração de Vossas Senhorias e do colendo Plenário o seguinte: 

 

INCLUI O IPCA-E NO ART. 1º DA LEI N° 

4.960/2001 

 

Art. 1º. O artigo 1º da Lei nº. 4.960/2001 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
Art 1º. Institui a Unidade Padrão Monetária, a ser atualizada anualmente pelo Poder 

Público com base no menor índice, sendo eles o Índice Geral de Preço de Mercado -

IGP-M-, Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –, Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA – ou, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo -

IPCA-E, no período de novembro a outubro. 

 

Art. 2°. Fica autorizado os contribuintes requerer a compensação ou a restituição a 

maior pago. 

 

Art. 3° Ficam mantidas as demais disposições da referida lei. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 
 

São Leopoldo, 18 de Janeiro de 2022. 

Atenciosamente, 

LEMOS 

Vereador - Bancada do PSB 

mailto:vereadorlemos@camarasaoleopoldo.rs.gov.br
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 

 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo incluir o índice do -IPCA-E- 

perante a correção monetária aplicada na Unidade de Padrão Monetária (UPM), e 

retirar a média aritmética dos três índices do art. 1°, da Lei nº. 4.960/2001 atualmente 

vigente, pois é muito oneroso para o bolso dos contribuintes e tem sua roupagem de 

confisco. 

Além disto, ressalta-se que as normas constitucionais são estabelecidas em 

detrimento da população, evitando distorções futuras. 

A administração pública está jungida a princípios entre eles o da legalidade e 
da razoabilidade. 

A lei orgânica municipal estabelece em seus artigos que:  
   
Art. 1º O Município de São Leopoldo, parte integrante da 
República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, 
reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, 
respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal 
e Estadual. 

 
(...)O art. 89 estabelece que:  
Ao Município é vedado: 
XI - utilizar tributo com efeito de confisco; 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 14 A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes do Município, visando à promoção do bem público e à 
prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a 
compõem, observará os princípios da legalidade, da moralidade, 
da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da legitimidade, 
da participação, da razoabilidade, da economicidade e da 
motivação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 
11/2009) 

 
Já Constituição Estadual estabelece que: 

 
Disposições Gerais 
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 Art. 19.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção do bem 
público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos 
que a compõem, observará os princípios da legalidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, 
da participação, da razoabilidade, da economicidade, da 
motivação, da transparência e o seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 79, de 23/07/20) 

 
A Constituição Federal estabelece que: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

 
O STJ definiu após o julgamento pelo STF das ADIN 4357, 5348 e do tema 

810 da repercussão geral que definiram que o indexador dos DÉBITOS do ente público 
é o IPCA-E, EDITANDO O TEMA 905 DOS RECURSOS REPETITIVOS: 

 
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. 
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, 
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros 
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os 
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com 
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência 
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período 
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o 
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção 
monetária com base no IPCA-E. 
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 
empregados públicos. 
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: 
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% 
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 
correção monetária: IPCA-E. 

mailto:vereadorlemos@camarasaoleopoldo.rs.gov.br
mailto:lemosamigodopovo@gmail.com
http://www.al.rs.gov.br/legis/normas.asp?tipo=EC&norma=79
https://modeloinicial.com.br/lei/CC/codigo-civil
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3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas 
e indiretas. 
No âmbito das condenações judiciais referentes a 
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no 
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela 
qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com 
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da 
mora nem para remuneração do capital. 
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. 
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 
correção monetária, no que se refere ao período posterior à 
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. 
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 
repetição de indébitos tributários devem corresponder às 
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo 
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à 
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra 
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade 
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua 
cumulação com quaisquer outros índices. 
4. Preservação da coisa julgada. 
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária 
e compensação da mora, de acordo com a natureza da 
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar 
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de 
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser 
aferida no caso concreto. 
Repercussão Geral: Tema 810/STF - Validade da correção 
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as 
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos 
no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 
11.960/2009 

 
O mesmo STJ EDITOU A SUMULA 160: 

 
Súmula nº 160 – STJ: “É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, 
mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de 
correção monetária”. 

mailto:vereadorlemos@camarasaoleopoldo.rs.gov.br
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https://modeloinicial.com.br/lei/14/lei-planos-beneficios-previdencia-social/art-41-A
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https://modeloinicial.com.br/lei/14/lei-planos-beneficios-previdencia-social
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A própria emenda CONSTITUCIONAL n° 101 que parcelou os precatórios, 

definiu o IPCA-E como indexador oficial, in verbis: 
 
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 
25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de 
seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus 
débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, 
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, 
depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de 
Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um 
doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas 
receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao 
mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de 
seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada 
exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do 
regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com 
plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal 
de Justiça local. 

      
Ou seja, pelas simples leituras das súmulas do STJ que pacificam a matéria, 

não admitindo-se mais discussão, verifica-se que a legislação do Município, não segue 
o determinado pelo Poder Judiciário, pelo princípio da prevenção e da razoabilidade, 
não é razoável que o ente público mantenha comportamento contrário a interpretação 
pacificada pelo Judiciário. 

A utilização do IGP-M ou cesta de índices, não obedece ao definido na 
Súmula do STJ, que exige índice oficial, que conforme EC 101, Tema 810 da 
Repercussão Geral, ADINS 4357 5348 é o IPCA-E   

Em razão disso, é constitucional a inclusão do IPCA-E como índice de 
correção oficial e medida impositiva a retirada da média aritmética pois caracteriza 
confisco vedado pela Constituição Federal. 
  

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação 

desta Casa Legislativa. 

 

São Leopoldo, 18 de Janeiro de 2022. 

Atenciosamente, 

mailto:vereadorlemos@camarasaoleopoldo.rs.gov.br
mailto:lemosamigodopovo@gmail.com
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art101.0
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