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PARECER Nº 819/2006 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AO PROJETO DE 
LEI Nº 311/2003 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, visa 
acrescentar inciso ao art.10 da Lei nº 13.477, de 30 de dezembro de 2002. 
A propositura pretende incluir, dentre as situações não sujeitas à incidência da Taxa de 
Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, o vendedor ambulante que se utilize de 
veículo de propulsão humana, o revendedor domiciliar de gêneros alimentícios e o 
revendedor domiciliar de cosméticos. Segundo a justificativa, a referida lei determinou 
o recolhimento do tributo por parcela de trabalhadores ambulantes cujos ganhos não 
suportam tal exigência. 
Quanto aos aspectos relativos a esta Comissão, consideramos que assiste razão ao 
nobre Autor, eis que a legislação tributária deve levar em consideração a justiça fiscal, 
sobressaindo-se, nesse aspecto, a capacidade contributiva do sujeito passivo da 
obrigação. No caso concreto, entendemos que a referida taxa não deve ser aplicada 
nas hipóteses que a propositura especifica, tendo em vista as características 
intrínsecas, às atividades. 
Favorável ao projeto, portanto, é o parecer. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 02/08/06 
Antonio Carlos Rodrigues – Presidente 
Paulo Frange – Relator 
Francisco Chagas 
Juscelino Gadelha 
Paulo Fiorilo 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 311/2003 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, visa 
acrescentar inciso ao art. 10 da Lei 13.477, de 30 de dezembro de 2002. 
A propositura pretende incluir, dentre as situações não sujeitas à incidência da Taxa de 
Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, o vendedor ambulante que se utilize de 
veículo de propulsão humana, o revendedor domiciliar de gêneros alimentícios e o 
revendedor domiciliar de cosméticos. Segundo a justificativa, a referida lei determinou 
o recolhimento do tributo por parcela de trabalhadores ambulantes cujos ganhos não 
suportam tal exigência. 
Quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão, temos a ponderar que, apesar dos 
meritórios propósitos do nobre Autor, a matéria implica em renúncia de receita, 
abrangendo contribuintes que, em nosso entendimento, não se equiparam àquelas 
pessoas não sujeitas à incidência da referida taxa, opinião, aliás, também esposada 
por técnicos do Poder Executivo presentes em audiência pública sobre a propositura, 
não se configurando, portanto, distorção com necessidade de correção. 
Destarde, contrário ao projeto é o parecer. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 02/08/06 
Russomanno – Relator 
 
 
 


