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A descoberta de novos e grandes 
poços de petróleo na chamada camada 
pré-sal gerou discussões sobre o sistema 
de distribuição das rendas do petróleo, 
tanto nos novos poços como nos antigos.

No Brasil, o petróleo pertence à 
União, conforme o art. 20 da Constitui-
ção. Contudo, a Constituição não diz 
como deve ser distribuído, embora a Lei 
no 9.478/1997 defina que a União partilhe 
estes royalties entre o governo federal, 
Estados e Municípios onde ocorre a ex-
tração de petróleo localizado no subsolo 
ou nas plataformas continentais destas 
Unidades da Federação. 

As rendas do petróleo no Brasil têm 

duas naturezas: a primeira são os cha-
mados royalties, que têm uma concepção 
histórica e internacional de compensação 
pelo uso e exploração das riquezas e re-
cursos naturais de um determinado local 
ou região; a segunda são as participações 
especiais, uma tributação instituída pela 
lei do petróleo que incide sobre o lucro 
dos poços mais rentáveis, como se fosse 
uma sobrealíquota de Imposto de Renda 
sobre eles.

Atualmente, cerca de R$ 5 bi-
lhões de receita proveniente de partici-
pações especiais se encontram concen-
trados em apenas 29 Municípios e cinco 
Estados da Federação, e um deles con-
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centra mais de 50% dos recursos. 
Para definir as regras sobre os no-

vos poços da camara pré-sal, em 2009, 
o governo federal encaminhou ao Con-
gresso Nacional quatro projetos de lei que 
definiam um novo marco regulatório do 
petróleo e gás natural. Com isso, abriu a 
discussão do melhor modelo de extração, 
concessão ou partilha, a capitalização da 
Petrobras, a criação do Fundo Social e 
criação de uma nova estatal.

A Câmara dos Deputados criou qua-
tro comissões especiais para discutir cada 
um desses projetos e, na questão da par-
tilha, estava inserida a proposta de nova 
redistribuição dos royalties entre União, 
Estados e Municípios a partir das desco-
bertas do pré-sal. Essa comissão votou 
um substitutivo e, na última hora, foi apre-
sentada a Emenda 287/2009 dos deputa-
dos Ibsen Pinheiro PMDB/RS) e Humber-
to Souto (PPS/MG), que institui um novo 
modelo de redistribuição dos royalties 
provenientes da exploração do petróleo 
em mar, em que a divisão passa a ser 
proporcional à população Fundo de Parti-
cipação dos Estados – FPE e o Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM..

Mobilizados pela Confederação Na-
cional de Municípios – CNM, prefeitos de 
todos os Estados vieram a Brasília reivin-
dicar a aprovação da emenda. Durante 
sessão extraordinária da Câmara, no dia 
10 de março, a emenda foi aprovada com 
369 votos favoráveis.

A aprovação gerou muitas discussões, 
porque, na prática, três Estados e 173 Mu-
nicípios perderiam e 5.390 Municípios ga-
nhariam com a redistribuição dos recursos. 

A CNM, objetivando reduzir o im-
pacto negativo causado pelo projeto de 

lei aprovado pela Câmara, apresentou 
no dia 24 de março, com a aprovação de 
dirigentes e representantes de entidades 
estaduais de Municípios e lideranças mu-
nicipais, a Emenda Modificativa Aditiva no 
39 ao Projeto de Lei no 16/2010 que, se 
aprovada, os recursos passarão a ser dis-
tribuídos para todos os 5.563 Municípios e 
todos os Estados.

O que muda com 
a proposta da CNM?

Com a emenda, apenas cinco Mu-
nicípios e dois Estados sofreriam algu-
ma perda. A emenda prevê, ainda, que a 
União complementará a diferença para os 
entes que terão perdas até 2014, em que 
os novos recursos dos royalties do pré-
sal já estarão cobrindo essa diferença. 
Para melhor ilustrar, da populaçãoi bra-
sileira (IBGE) de 191.506.729 habitantes, 
190.914.723 brasileiros (99,69%) seriam 
beneficiados com o projeto, enquanto 
16.018.945 (0,31%) perderiam parte dos 
benefícios recebidos pelos Royalties.

A emenda prevê, também, que para 
os futuros contratos de partilha sejam 
aplicadas as regras de distribuição, re-
tornando ao projeto aprovado na Câmara 
dos Deputados pela Comissão Especial 
criada para discutir esses recursos, com 
parte das receitas de royalties sendo dis-
tribuída apenas aos ditos Estados e Mu-
nicípios produtores ou confrontantes e 
parte das receitas sendo distribuída por 
meio dos fundos de participação (44% 
do total). Além disso, mantém inaltera-
das as regras de distribuição dos royal-
ties gerados sob o regime de concessão, 
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que privilegiam os Estados e Municípios 
confrontantes. Para as participações es-
peciais instituídas em 1997 na Lei do 
Petróleo, entretanto, são modificadas as 
atuais regras de distribuição, determinan-

do que a fração das receitas de Estados e 
Municípios seja repartida de acordo com 
o Fundo de Participação dos Estados – 
FPE e o Fundo de Participação dos Muni-
cípios – FPM.

A proposta da CNM desmascara 
a participação especial criada pela Lei do 
Petróleo em 1997, que a constitui como 
uma espécie de imposto de renda es-
pecial sobre o lucro do setor petrolífero 
e não uma compensação tradicional ao 
estilo dos royalties. Dessa forma, tendo 
a característica de um imposto de renda 
e representando um pagamento sobre os 
lucros extraordinários da atividade petrolí-
fera, a participação especial deveria des-
de sua origem ter sido destinada ao FPM 
e ao FPE, como prevê a Constituição. 
A participação especial é deduzida legal-

mente da base de cálculo do imposto de 
renda, produzindo perdas para os fundos 
de participação, já que 45% de toda a re-
ceita de imposto de renda são destinados 
a tais fundos. Sendo assim, a maioria dos 
Estados e Municípios é duplamente pre-
judicada pela Lei do Petróleo no que se 
refere às regras da participação especial. 

Qual o impacto financeiro para os Mu-
nicípios do RJ e ES?

Com base em estudos realizados 
pela Confederação, foi feito um compara-
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tivo dos Municípios dos Estados (ES e RJ) 
que perdem com a aprovação da emen-
da, com os Municípios do mesmo Estado 
que possuem coeficientes populacionais 
iguais. Foi identificado que a diferença de 
receita apurada no ano de 2009 (confor-
me tabela a seguir) entre os Municípios 
que recebem os recursos e os que não 
recebem pode chegar a 75% nos do ES 

e a 78% nos do RJ. Com a emenda pro-
posta pela CNM, o aumento na arrecada-
ção dos Municípios desses dois Estados 
é mais significativo que as perdas.

O PLC 16/2010, que altera as re-
gras de distribuição das rendas do pe-
tróleo, bem como a Emenda no 39 en-
contram-se prontos para votação no 
Senado Federal.

O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS E O CENSO 
DEMOGRÁFICO 2010

É importante lembrar que é por 
meio das informações do IBGE, produzi-
das a partir das respostas da população 
ao Censo, que os governos poderão ter 
calculados e repassados seus recursos, 
como o Fundo de Participação dos Mu-
nicípios pelos coeficientes, conforme o 
quantitativo da população. 

Para os Municípios é de grande im-
portância o censo que iniciará no dia 1o de 
agosto de 2010, quando serão visitados 
todos os domicílios e qualquer morador 
capaz de fornecer as respostas às per-
guntas do questionário pode responder 
ao recenseador por todos os demais mo-
radores daquele domicílio.

Os recenseadores, identificados 
com colete, crachá e computador de mão, 
irão coletar as informações por meio de 
entrevista direta com perguntas listadas 
sob a forma de questionário a ser preen-
chido no computador de mão.

As Comissões Censitárias Munici-
pais de Geografia e Estatística deverão 
participar da realização do Censo 2010 
nos respectivos Municípios, colaborando 
para a realização da pesquisa e incenti-
vando a população a receber o recensea-
dor e responder com exatidão às pergun-
tas do questionário. Elas têm um papel 
fundamental para dar transparência aos 
trabalhos e facilitar a operação censitária 
em diversas etapas desde a preparação 
até a coleta. 

A expectativa é de que seus mem-
bros se sintam atuando no interesse di-
reto das suas comunidades e facilitem a 
caminhada do IBGE para realização do 
Censo, de modo rápido e eficiente. 

É imprescindível que a população 
entenda a importância de receber o re-
censeador e responder ao questionário 
da pesquisa colaborando e cumprindo 
seu papel de cidadão.
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Outros recursos, como programas 
da Saúde, da Educação e também repas-
ses dos governos estaduais, são calcu-
lados levando em conta a quantidade da 
população.

O IBGE, anualmente, divulga es-
tatística populacional dos Municípios e, 
para amenizar possíveis prejuízos, os 
Municípios têm um prazo legal de 20 dias 
após a publicação dos dados populacio-
nais do IBGE para contestar as informa-
ções e solicitar uma correção. Depois do 
dia 31 de outubro, quando o TCU recebe 
os dados do Instituto, as informações não 
podem mais ser alteradas.

Tribunal de Contas da União – TCU

O Tribunal de Contas da União, 
com base nessa estatística, publica no 
Diário Oficial da União os coeficientes 
dos Municípios. O cálculo das quotas in-
dividuais de cada Município obedece a 
critérios distintos. Para as capitais, o co-
eficiente fixado se dá de acordo com o 
inverso da renda per capita de sua popu-
lação, aplicado sobre o montante de 10% 
da receita. Para os Municípios do interior 
é fixado um porcentual para cada Esta-
do em função de sua população. Esse 
porcentual é aplicado sobre os 86,4% da 
receita destinados aos Municípios do in-
terior, formando-se assim um “bolo” para 
cada Estado. Esse montante é dividido 
pelo somatório dos coeficientes de todos 
os Municípios do Estado, excluída a ca-
pital. O valor obtido é multiplicado pelo 
coeficiente individual, resultando assim 
no valor distribuído a cada Município. 

Qual a expectativa do FPM para o 
ano de 2010?

•	 Os principais indicadores mos-
tram que possivelmente em 2010 
haverá uma recuperação da eco-
nomia. 

•	 No entanto, nos Municípios o 
aumento da arrecadação será 
mais lento.

•	 Haverá um espaço de tempo en-
tre a recuperação da economia e 
a entrada dos recursos nos cofres 
públicos. Portanto, os gestores 
públicos ainda deverão conter as 
despesas correntes e as despe-
sas com pessoal e investir em in-
fraestrutura com moderação.

Como ficará a arrecadação em 
relação ao estimado no orça-
mento do governo?

O Orçamento da União com a esti-
mativa de R$ 56,5 bilhões, o FPM terá de 
alcançar um aumento em torno de 11,7% 
– o que a CNM acredita ser difícil de acon-
tecer! As desonerações de IPI e IR vigo-
ram por mais alguns meses e outros já 
foram prorrogados. Portanto, é difícil que 
a arrecadação cresça 11% em um ano em 
termos nominais.

Tradicionalmente, o FPM de janei-
ro é o 3o maior do ano; neste ano o mês 
de janeiro iniciou com uma média inferior 
à histórica, com queda de 14,09%.
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FPM do mês de janeiro - bruto e nominal

2007 2008 2009 2010

3.153.584.634 4.202.715.977 4.407.565.084 3.771.909.804

A previsão do governo federal difi-
cilmente será alcançada, tendo em vista o 
repasse dos primeiros quatro meses que 

ficaram aquém da média, com um valor 
de R$ 15,8 bilhões quando deveria ter 
atingido R$ 18,8 bilhões.

FPM do quadrimestre – bruto e nominal

2007 2008 2009 2010

12.845.941.159,64 16.677.292.705,82 15.722.452.352,23 15.839.236.474,21

Proposta para um novo 
Apoio Financeiro para os
Municípios – AFM

O FPM/2010 está estimado em R$ 
56,5 bilhões, valor que dificilmente será 
alcançado. A CNM propôs ao governo fe-
deral um novo Auxílio Financeiro aos Mu-
nicípios (AFM) para este ano.

Como funcionaria?

Criação de um piso mensal de R$ 
4,7 bilhões (divisão dos R$ 56,5 bilhões 
em 12 meses):

•	 em cada mês que o piso não fosse 
alcançado, o governo federal faria 
a reposição da diferença;

•	 nos meses em que o FPM fosse 
maior que o piso, a diferença seria 
compensada no mês seguinte.

CONTABILIDADE
A Nova Contabilidade dos
Municípios

O ano de 2009 encerrou pautado 
em novas mudanças nos conceitos e 
nas práticas a serem adotadas progres-
sivamente na contabilidade dos entes 
públicos de todas as esferas do gover-
no brasileiro. Essas mudanças atingem 

a gestão dos atuais prefeitos, tendo em 
vista que os Tribunais de Contas Esta-
duais e Municipais já estão trabalhando 
para atender aos prazos estabelecidos 
para os Estados e Distrito Federal, o que 
poderá acarretar uma aceleração para 
adequação dos Municípios, para atender 
aos sistemas integrados de auditoria dos 
Tribunais de Contas. 
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O que muda na Contabilidade 
Pública Municipal?

Entre as mudanças contempladas 
nas Normas Brasileiras de Contabilida-
de Aplicadas ao Setor Público e no Ma-
nual de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público (MCASP) e seus volumes, 
destacam-se:

•	 novos modelos e demonstrativos;
•	 adoção de plano de contas único 

nacional;
•	 adoção de um novo regime con-

tábil (de misto para competência 
integral);

•	 implantação de novos procedi-
mentos, tais como: depreciação, 
amortização, exaustão, provisões, 
reavaliações, entre outros;

•	 atualização das demonstrações 
contábeis;

•	 implantação de sistema de custos.

Qual legislação ampara a exigên-
cia dessas mudanças para os 
Municípios?

A Portaria no 184/2008, que determi-
na que a Secretaria do Tesouro Nacional 
- STN desenvolva ações no sentido de 

promover a convergência às normas in-
ternacionais de contabilidade no âmbito 
do setor público brasileiro, ratificada pelo 
Decreto no 6.976/2009.

Novos Modelos e
Demonstrativos

Os Municípios continuam tendo de 
elaborar as demonstrações exigidas pela 
Lei 4.320/1964 e pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal:

 
•	 Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
•	 Anexo 13 – Balanço Financeiro;
•	 Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
•	 Anexo 15 – Demonstração das Va-

riações Patrimoniais.

Mas algumas mudanças devem ser 
feitas para atender à proposta do novo 
plano de contas. Além dessas mudanças, 
a Portaria STN 749/2009 da STN também 
incluiu outras três demonstrações contá-
beis, a saber: 

•	 Anexo 18 – Demonstração do 
Fluxo de Caixa;

•	 Anexo 19 – Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido;

•	Anexo 20 – Demonstração do Re-
sultado Econômico.

Fique atento!

As mudanças são facultativas a partir de janeiro de 2010 e 
obrigatórias a partir de primeiro dia de janeiro de 2013 para 
os Municípios brasileiros. É preciso ficar atento aos prazos 
estabelecidos, sob pena de as contas públicas municipais não 
serem aprovadas pelos órgãos de fiscalização.
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Esses anexos estão previstos nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, emana-
das do Conselho Federal de Con-
tabilidade, e atendem à convergên-
cia aos padrões internacionais de 
Contabilidade.

Adoção de Plano de
Contas Único Nacional – PCASP

O que é um plano de contas?

É a estrutura básica da escrituração con-
tábil, formada por um conjunto de con-
tas previamente estabelecidas, que per-
mite obter as informações necessárias 
à elaboração de relatórios gerenciais e 
demonstrações contábeis conforme as 
características gerais da entidade, pos-
sibilitando a padronização de procedi-
mentos contábeis.

Por que ele será único e quem será 
responsável pelo seu gerenciamento?

Será único porque todos os entes pú-
blicos federados deverão observar a 

mesma estrutura de contas. A STN, com 
o apoio do Grupo Técnico de Procedi-
mentos Contábeis, é responsável pela 
administração do PCASP até a implan-
tação do Conselho de Gestão Fiscal, 
instituído pela LRF, a quem compete ex-
tinguir, especificar, desdobrar, detalhar e 
codificar contas.

Quem deve utilizar o PCASP?

O PCASP deve ser utilizado por todos os 
Poderes de cada ente da federação, seus 
fundos, órgãos, autarquias, inclusive es-
peciais, e fundações instituídas e man-
tidas pelo Poder Público. Para as em-
presas estatais dependentes a utilização 
é facultativa.

Muda muito em relação ao Plano 
de Contas adotado atualmente pela 
prefeitura?

Sim. O modelo adotado atualmente 
será totalmente reestruturado, deixan-
do de apresentar seis classes de con-
tas para apresentar oito classes de con-
tas, como se pode observar no quadro 
a seguir.

Importante!
Se o sistema atualmente utilizado pela prefeitura permitir a mudança da estrutura 
de contas atual pela nova estrutura, inclusive com a alteração dos códigos das 
contas, basta que ele seja adaptado. Caso contrário, é importante que a prefeitura 
se prepare para a troca do sistema o quanto antes, já que a migração de programas 
e a assimilação por parte dos operadores demanda tempo.
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Quadro 1 – Estrutura do Plano de Contas 
atual e a nova estrutura a ser observada

Contas Plano de Contas Atual PCASP

Patrimoniais
1. Ativo
2. Passivo + Patrimônio 
Líquido

1. Ativo
2. Passivo + Patrimônio 
Líquido

Resultado

3. Receita
4. Despesa
5. Resultado Diminutivo do 
Exercício
6. Resultado Aumentativo do 
Exercício

3. Variação Patrimonial 
Diminutiva
4. Variação Patrimonial 
Aumentativa

Controles da 
Aprovação do 

Planejamento e 
Orçamento

1.9 Ativo Compensado
2.9 Passivo Compensado

5. Controles da Aprovação 
do Planejamento e 
Orçamento
6. Controles da Execução do 
Planejamento e Orçamento

Controles de 
Atos Potenciais

1.9 Ativo Compensado
2.9 Passivo Compensado

7. Controles Devedores
8. Controles Credores

Adoção de um novo
regime contábil

Desde a publicação da Lei 
4.320/1964, a Contabilidade Pública 
vem adotando o regime misto, conta-
bilizando como receita do exercício os 
valores efetivamente arrecadados e 
como despesa do exercício os valores 
empenhados.

Pela nova contabilidade, permane-
ce do ponto de vista orçamentário o tra-
tamento da receita pública (valores efe-
tivamente arrecadados) e para a despe-
sa pública (valores empenhados), mas 
agora passam a ser reconhecidos como 
natureza de informação patrimonial o 
direito e a obrigação pelo fato gerador 
(regime de competência integral).

Implantação de novos
procedimentos

Conforme orientações emanadas 
da STN, além do reconhecimento dos ati-
vos e passivos no momento do fato gera-
dor, os seguintes procedimentos passam 
a ser obrigatórios:

•	 registro mensal da depreciação dos 
bens móveis e imóveis (de uso);

•	 registro mensal da amortização de 
despesas pagas antecipadamente 
(tais como assinatura de periódicos 
e benfeitorias em propriedade de 
terceiros);

•	 registro mensal e baixa de encar-
gos de férias e 13o salário por com-
petência;
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•	 registro mensal e baixa de pro-
visões (tanto do Ativo como do 
Passivo);

•	 registro de ativos intangíveis pro-
duzidos (tais como programas de 
computador (softwares) e produtos 
desenvolvidos pelo Município);

•	 registro de créditos a receber de-
correntes de transações com ter-
ceiros, oriundas de receitas e de 
valores a recuperar de despesas, 
entre outros;

•	 registro periódico da reavalia-
ção do ativo imobilizado (anual ou
quadrienal);

•	 registro da redução valor recuperável 
(impairment) do ativo imobilizado;

•	 reconhecimento mensal dos riscos 
de recebimento de créditos e conse-
quente baixa;

•	 ajuste mensal dos créditos e dívidas 
prefixadas a valor presente;

•	 reconhecimento dos encargos in-
corridos referentes a créditos e dívi-
das pós-fixadas;

•	  ajuste mensal dos itens de esto-
ques pelo valor de mercado ou de 
aquisição;

•	 ajuste tempestivo dos resíduos e re-
fugos pelo valor realizável líquido;

•	 ajuste tempestivo, pela equivalência 
patrimonial das participações em 
empresas e consórcios;

•	 incorporação tempestiva, no imobili-
zado, de gastos adicionais ou com-
plementares posteriores que tragam 
benefícios econômicos futuros;

•	 incorporação tempestiva dos 
bens de uso comum ao valor de 
construção.

Sistema de Custos

O que é um sistema de custos?

Trata-se de uma importante ferra-
menta que visa a estabelecer um sistema 
de informações gerenciais, auxiliando a 
administração a tomar decisões e localizar 
falhas de gerenciamento. Cria um contro-
le financeiro efetivo, contribuindo para a 
gestão do Município de várias maneiras, 
entre elas: avaliação de custo benefício; 
como e quando gastar; apoio ao controle 
interno e suporte indispensável para as 
decisões estratégicas.

Implantação do Sistema de Custos
Quando começar?
Se esses procedimentos não são comuns no seu Município, 
devem ser implementados o quanto antes, para que em 2013 
a gestão municipal já esteja integrada às novas exigências.

Qual o papel do sistema de custos?

A existência desse setor, agora de 
implantação obrigatória a partir de 2013, 
poderá auxiliar, dentre outras vantagens, a:

•	 saber com exatidão o custo para 
execução de seus serviços (taxas e 
serviços públicos);

•	  ter um controle financeiro efetivo;
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•	 identificar o custo das mercadorias e 
dos serviços pretendidos para fins de 
contratações e licitações dentro de 
um preço básico condizente;

•	 saber precisamente qual é a capaci-
dade produtiva do material humano 
disponível;

•	  conhecer o peso dos custos indire-
tos para manutenção dos serviços;

•	 identificar onde está sendo alocada a 
maior parte dos recursos financeiros 
e quais os cortes possíveis para ob-
ter maior impacto financeiro, afetando 
com menor intensidade o setor produ-
tivo;

•	 ter uma ferramenta de previsão de 
custos que auxilie a Administração na 
tomada de decisões;

•	 examinar o real interesse do Municí-
pio pela possibilidade de recursos dis-
poníveis de outras esferas para pro-
gramas pré-definidos (voluntários), 
dentro do binômio custo–benefício;

•	 apoiar o controle interno nas verifica-
ções rotineiras dos atos de sua com-
petência;

•	 com a aplicação de um sistema de 
custos é possível obter respostas 

mais seguras para muitas questões 
que exigem decisões fundamentais 
e que, se tomadas de forma aleatória 
e sem estudo mais aprofundado, po-
dem se tornar desastrosas às admi-
nistrações, como, por exemplo:
	 o serviço de vigilância deve ser terceiri-

zado ou deve ser organizado pelo Mu-
nicípio?

	 manter a frota de veículos e motoristas ou 
terceirizar esses serviços?

	 dar manutenção mensal nos bens móveis 
e imóveis ou consertar quando estiverem 
necessitando?

	 alugar espaços para o desenvolvimento 
dos serviços ou construí-los?

	 inscrever servidores em treinamentos 
abertos ou fazer contratação direta de 
instrutores?

	 abastecer veículos em postos particu-
lares ou adquirir combustível em maior 
quantidade e os equipamentos para a 
instalação de um ponto de abastecimento 
exclusivo para o órgão?

	 manter estrutura física e de servidores 
para serviços de atendimento médico 
especializado ou contratá-los somente 
quando necessário?

	 adquirir equipamentos para exames labo-
ratoriais ou contratá-los de terceiros?

	 comprar softwares disponíveis no mer-
cado e adaptá-los para uso próprio ou 
desenvolvê-los?

Importante 
É preciso lembrar que no sistema de custos, a avaliação deve 
prioritariamente avaliar além dos valores, também o fator 
eficácia. 

Lei de Qualidade Fiscal
(PLS 248/2009)

É um projeto de lei do Senado Fede-
ral, já aprovado pela Comissão de Consti-

tuição e Justiça, que estabelecerá normas 
gerais sobre plano, orçamento, controle e 
contabilidade pública e que revogará a Lei 
4.320, de 17 de março de 1964 e o Decre-
to-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967.
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Como o Município deve se pre-
parar para as novas mudanças?

Promovendo a capacitação dos téc-
nicos das áreas de planejamento, informá-

tica, orçamento, tesouraria, contabilidade, 
fiscalização, tributação, patrimônio, almo-
xarifado e controle interno, bem como, 
a instalação de um centro especializado 
para aplicação do sistema de custos. 

DECLARADA A     
CONSTITUCIONALIDADE DA 
COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇO DE OPERAÇÕES DE LEASING

Das Decisões do STF

O Supremo Tribunal Federal – STF 
julgou recentemente dois recursos refe-
rentes aos serviços de leasing. Nesses 
recursos ficou decidido que os Municípios 
podem cobrar ISS sobre essas operações.

Um deles foi o Recurso Extraordiná-
rio no 547.245, interposto pelo Município 
de Itajaí, do Estado de Santa Catarina, 
que possibilitou a cobrança do ISS de fi-
nanciamentos de veículos feitos pelo Ban-
co Fiat, o qual era parte no processo.

No outro processo, RE no 592.905, 
julgado na mesma sessão, de autoria do 
Banco HSBC contra a prefeitura de Ca-
çador, também do Estado de Santa Ca-
tarina, referente à cobrança do ISS sobre 
o leasing, os Ministros afastaram a tese 
do banco, segundo a qual o “leasing não 
seria um serviço, mas uma operação de 
crédito, realizada pela empresa de lea-
sing somente para ajustar o financiamen-
to de um bem”.

Reflexos das decisões para
os demais Municípios

Após algumas tentativas pelas insti-
tuições financeiras no sentido de declarar 
inconstitucional a cobrança do Imposto 
Sobre Serviços de operações de leasing, 
o STF, por maioria de seus Ministros, se 
pronunciou pela constitucionalidade da 
matéria, a qual foi acolhida sobre a aná-
lise da repercussão geral. Isso significa 
dizer que estas decisões são válidas para 
os demais casos desta natureza e que os 
Municípios podem cobrar com segurança 
jurídica, sem obstáculos, os valores devi-
dos pelas instituições financeiras em de-
corrência pelas operações de leasing.

Como proceder à Cobrança
do ISS sobre leasing

O art. 156, III, da Constituição Fe-
deral de 1998, estabelece que o ISS é 
tributo de competência Municipal, sendo 
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sua hipótese de incidência definida pela 
Lei Complementar no 116 de 2003. A referi-
da lei elenca quais serviços estão sujeitos 
ao recolhimento do ISS, estando o leasing 
previsto no item 15.09 da sua lista anexa.

Assim, com base no art. 173 do Có-
digo Tributário Nacional, os Municípios 
devem realizar a cobrança retroativa das 
operações de leasing dos últimos cinco 
anos, desde que esse tipo de serviço este-
ja previsto na lei do ente Municipal (Código 
Tributário Municipal). 

Para melhor elucidar: o Município 
deverá cobrar este tributo quando da en-
trada em vigor da Lei 116/2003 e partir do 
momento em que houve a previsão deste 
serviço em sua legislação local.

Matéria sumulada no STJ

 A matéria já foi objeto de Súmula no 
Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 138 – O ISS incide na 
operação de arrendamento mercantil de 
coisas móveis.

Local devido para recolhimento 
ISS de serviço de leasing 

Com a decisão do STF determinan-
do que o leasing é cobrado através do ISS, 
cabe registrar que o STJ pacificou enten-
dimento em relação ao local para recolhi-
mento destas operações. 

Conforme entendimento majoritário 
do STJ, o local devido é onde ele foi efe-
tivamente prestado, conforme parte do 
acórdão proferido no AGRG no Recurso 
Especial No 960.492 – RS (2007/0135349-
3), transcrito a seguir:

II – ‘As Turmas que compõem a Pri-

meira Seção do STJ pacificaram o enten-

dimento de que o ISS deve ser recolhido 

no local da efetiva prestação de serviços, 

pois é nesse local que se verifica o fato 

gerador’ (AgRg no Ag no 763.269/MG, Rel. 

Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 

12/09/06). Na mesma linha: AgRg no Ag no 

762.249/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 

28/09/06 e REsp no 695.500/MT, Rel. Min. 

FRANCIULLI NETTO, DJ de 31/05/06.

Entretanto, na posição da CNM a 
ideia de onde deve ser recolhido o tributo 
deve ser revista. Para trazer mais justiça 
aos Municípios, a CNM vai propor emenda 
nos PLS no 103 de 2004 e 266 de 2007 e 
o PLC no 139 de 2008, que tramitam em 
conjunto, para fazer com que o ISS de ope-
rações de leasing seja recolhido no domi-
cílio do tomador do serviço, que é aquele 
que realiza a contratação destes serviços 
com as instituições financeiras (é o cliente 
do serviço).

No caso dos PLS, que tramitam em 
conjunto, o objetivo é fazer com que o im-
posto fique onde o serviço é efetivamente 
prestado. Se persistir esta redação, o to-
mador do serviço poderá efetivar um ou 
diversos contratos de prestação de servi-
ço em Municípios vizinhos que não seja 
seu domicílio, recolhendo imposto em lo-
cais que poderão ser centralizadores das 
operações de leasing. Ou seja, a injustiça 
continuará a ocorrer, pois o imposto devido 
pela operação realizada ficará no Municí-
pio onde for prestado o serviço.

Neste sentido, estes projetos não ter-
minaram por completo com a guerra fiscal 
que existe atualmente entre os entes mu-



14
Informativo CNM | Maio de 2010

nicipais, deixando uma lacuna que até o 
presente momento não foi tratada de for-
ma adequada. Entretanto, por não haver 
conhecimento desta possibilidade, que 
afetará diversos Municípios, acredita-se 
que a questão não foi abordada com a 
atenção necessária.

Justamente por tal razão, a melhor 

alternativa é fazer com que o imposto 
seja recolhido no domicílio do tomador do 
serviço. Isso não só trará justiça, como, 
também, irá fazer com que a arrecada-
ção de Municípios localizados próximos 
a regiões metropolitanas ou a grandes 
Municípios aumente, gerando mais ren-
da e investimentos. 

MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS – MEI

A Lei Complementar 123/2006, alte-
rada pela LC 128/2008, estabelece com-
petências e atribuições ao Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simpli-
ficação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios – CGSIM. Entre es-
sas competências está a de regulamentar 
a inscrição, o cadastro, a abertura, o alva-
rá, o arquivamento, as licenças, a permis-
são, a autorização, os registros e os de-
mais itens relativos à abertura, legalização 
e funcionamento de empresários e de pes-
soas jurídicas de qualquer porte, atividade 
econômica ou composição societária. 

As referidas leis e a Resolução no 
16, criada pelo CGSIM, estabelecem cri-
térios que simplificam e diferenciam o 
tratamento ao MEI, a fim de que o traba-
lhador, conhecido como informal, possa 
se tornar um empreendedor Individual 
legalizado. Esses critérios incluem, entre 
outras atribuições, que:

• os Municípios não podem cobrar ne-
nhuma taxa, emolumentos e demais 

custos relativos à abertura, à inscri-
ção, ao registro, ao alvará, à licença, 
ao cadastro até o funcionamento re-
gular do Microempreendedor Indivi-
dual – MEI, por força da Lei Comple-
mentar 123/2006, conforme § 3o art. 4; 

Obs: As Leis Complementares no 123 
e 128 não isentam o pagamento das 
demais taxas após o início regular das 
atividades, mas não proíbe os Municí-
pios de fazê-lo por lei específica. 
• a simplificação, a racionalização e a 

uniformização dos requisitos de se-
gurança sanitária, metrologia, con-
trole ambiental e prevenção contra 
incêndios, para os fins de registro e 
legalização de empresários e pes-
soas jurídicas, conforme Art 6o da 
LC 123/2006;

• a vistoria, realizada após o início de 
operação do estabelecimento, quan-
do a atividade, por sua natureza, 
comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento, segundo 
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§ 1o do art. 6o da LC no 123/2006;
• atendimento gratuito, conforme 

§ 2o do art. 6o da Resolução 16 do
CGSIM;

•  nenhum documento adicional aos 
requeridos no processo de inscrição 
eletrônica do MEI será exigido pelas 
Juntas Comerciais e pelos órgãos e 
entidades responsáveis pelas ins-
crições tributárias e concessão de 
alvará e licenças de funcionamento, 
conforme art. 20 da Resolução 16.
A Confederação Nacional de Muni-

cípios é uma das entidades que represen-

ta os Municípios e defende os interesses 
deles no Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negó-
cios – CGSIM. 

Sugere-se que, como a figura do Mi-
croempreendedor Individual – MEI é nova 
e em muitos Códigos Tributários ainda 
não está presente, se torna interessante 
sua adequação a fim de estabelecer com-
petências ao fisco municipal.

A CNM alerta os Municípios sobre 
a importância de observar as disposições 
das leis e resoluções do MEI. 

CONVÊNIO COM O ITR PARA 
FISCALIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS

 O art. 153, inciso VI, da Constitui-
ção Federal, prevê que o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR é 
de competência da União. Entretanto, no 
parágrafo 4o, inc. III, possibilita que a fis-
calização e a cobrança deste tributo se-
jam delegadas aos Municípios, dispondo 
que o ITR “será fiscalizado e cobrado 
pelos Municípios que assim optarem, na 
forma da lei, desde que não implique re-
dução do imposto ou qualquer outra for-
ma de renúncia fiscal”.

 Em decorrência do inc. III, foi pu-
blicada a Lei no 11.250, de 27/12/2005, 
prevendo a celebração de convênios en-
tre a União e o Distrito Federal ou os Mu-
nicípios que assim optarem no intuito de 
delegar as atribuições de fiscalização, 
inclusive a de lançamento dos créditos 

tributários e de cobrança do ITR, sempre 
observando a legislação federal de re-
gência do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural. Uma questão que tem 
sido levantada por alguns Municípios é 
dos custos para efetuar a fiscalização. 
Em princípio, o ITR é um imposto dife-
renciado, pois é o próprio contribuinte a 
atribuir o valor da terra nua e informar a 
área de cultivo e áreas de preservação, 
reserva, alagadas, etc. Por isso, compe-
te à fiscalização municipal conferir estas 
informações e, encontrando alguma dis-
cordância, notificar o contribuinte para 
fornecer informações mais precisas, 
apresentar laudos, justificar, etc. 

 A CNM tem participado ativa-
mente junto à Receita Federal do Brasil 
para a implantação desse processo de 
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transferência da fiscalização por con-
ta dos Municípios, inclusive ocupando 
uma cadeira no Comitê Gestor do ITR 
para poder melhor defender os interes-
ses municipalistas. Diante deste quadro 
orienta os Municípios pela firmatura do 
convênio como forma de aumentar suas 
receitas. Muitos Municípios, conforme 
exemplos a seguir, apresentaram resul-
tado positivo neste primeiro ano de ativi-
dades, já que ficou definido que a parte 
da União de 50% sobre o valor arreca-
dado passará a ser recebida também 
pelo Município optante pelo convênio. 

No início de janeiro de 2009 deram-se 
as primeiras opções firmadas por meio 
de certificação digital pelo prefeito na 
página da Receita Federal e é impor-
tante frisar que não há prazo nem data 
para a opção, ela pode ocorrer a qual-
quer momento por exclusiva vontade 
dos administradores municipais. Porém, 
se houver a opção até 31 de julho de 
2010, o Município optante ainda pode-
rá aproveitar os tributos recolhidos em 
30 de setembro deste mesmo ano, caso 
contrário somente perceberá o valor in-
tegral relativo ao ano de 2011.

MARACAJU/MS QUARAÍ/RS

2006 383.303,65 Diferença 
encontrada 2006  185.502,66 Diferença

encontrada

2007 434.666,14 CNM/RFB   2007  213.422,95 CNM/RFB

2008 682.676,49 2009 TOTAL 2009 2008  237.344,89 2009 TOTAL 2009

2009 1.087.553,23 1.169.046,97 2.256.600,20 2009  300.287,81 251.202,69 551.490,50

MARACAJU/MS QUARAÍ/RS

2006  383.303,65 Diferença
encontrada 2006 476.844,60 Diferença

encontrada

2007  434.666,14 CNM/RFB   2007 606.504,84 CNM/RFB

2008  682.676,49 2009 TOTAL 2009 2008 596.116,50 2009 TOTAL 2009

2009  1.087.553,23 1.568.669,31 1.875.194,09 2009 715.934,91 583.171,58 1.299.106,49

O Informativo CNM é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios. Todo conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido, desde que seja citada a fonte.
Presidente: Paulo Roberto Ziulkoski • Coordenação: Elena Garrido, Jeconias Júnior e Moacir Rangel • Textos: Aloísio Hunhoff, Diana Vaz, Eudes Sippel, Thalyta Alves, Renato Chaves e Wesley Rocha
Colaboração: Maurício Zanin • Diagramação: Themaz Comunicação • Revisão: Keila Mariana de A. Oliveira16 Cr

éd
ito

s


