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PARECER Nº 498/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 311/03. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa 
acrescentar um inciso III ao art. 10 da Lei nº 13.477/02, que institui a Taxa de 
Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, a fim de isentar do pagamento da taxa os 
vendedores ambulantes que se utilizarem de veículo de propulsão humana, os 
revendedores domiciliares de gêneros alimentícios e os revendedores domiciliares 
de cosméticos. 
O projeto cuida de matéria tributária, sobre a qual compete ao Município legislar, 
nos termos do art. 30, I e V, da Constituição Federal, que dispõe caber à comuna 
legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência. 
De fato, como assevera M. Seabra Fagundes “a competência constitucional para 
tributar supõe a opção entre criar tributos ou não, e implica, por igual, a faculdade 
de isentar da incidência tributária determinadas pessoas, coisas ou situações (RDA 
58/1). 
A proposta ai ao encontro do que dispõe a Lei nº 13.875/04, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias em vigor, que ao disciplinar as diretrizes da receita admite a 
apresentação de projetos de lei dispondo sobre a revisão das isenções dos tributos 
municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal (art. 15, VIII): 
obedece ao art. 16 deste diploma legal e também ao art. 14, I, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, eis que consta do requerimento de fls.       o impacto 
orçamentário-financeiro da lei no exercício em que deva entra em vigor e nos dois 
subseqüentes, bem como ao informação de que a renúncia proposta foi considerada 
na estimativa de receita do Orçamento em vigor não afetando a aprovação do PL as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
Ressaltamos, apenas, que embora formalmente cumpridos os requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a adequação dos 
dados apresentados não prescinde de uma análise da Comissão de Mérito 
competente.  
 
Salienta-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa. Tanto o Executivo 
quanto o Legislativo podem dar o impulso inicial a projetos de lei que versem sobre 
matéria tributária, eis que a Lei Orgânica não impôs nenhuma restrição. 
Corroborando nossa assertiva vejamos o pronunciamento da Procuradoria Geral de 
Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 15.766-0, cuja ementa assim 
dispõe: 
“Ação direta de inconstitucionalidade – Lei de iniciativa de Vereador, promulgada 
pelo Presidente da Câmara, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção 
tributária em casos específicos – inocorrência de conflito com os dispoisitivos 
contidos nos parágrafos 2º e 6º, do art. 174, da Constituição do Estado de São 
Paulo – Inexistência, na atual ordem constitucional, de exclusividade para o Chefe 
do Executivo quanto à iniciativa de apresentação de projetos de lei em matéria 
financeira e tributária – Improcedência da argüição de inconstitucionalidade”. 
(in “Justitita”, jan/mar 94, pág. 129) 
Também ampara a proposta o art. 178, do Código Tributário Nacional, segundo o 
qual “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas 
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o 
disposto no inciso III do art. 104”. 
Neste sentido, veja-se a jurisprudência abaixo: 
ISENÇÃO – REVOGAÇÃO – REQUISITOS 
A teor do que reza o art. 178 do CTN, a isenção, salvo se concedida por prazo certo 
e em condições determinadas, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo 
por lei superveniente. A isenção prevista pelo Decreto-Lei 2.433/88, por não haver 
sido concedida a prazo certo nem tampouco subordinada a qualquer condição, foi 
revogada pela Lei 8.032/90. Apelação a que se nega provimento. (TRF – 3ª R. – Ac. 
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Unân. Da 4ª T., publ. Em 9-3-99 – MAS 92.03.018368-0-SP – Rel. Dês. Souza Pires 
– Kodak Brasileira Com. E Ind. Ltda. X Fazenda Nacional – Advs. Domingos Novelli 
Vaz e Elyadir F. Borges). 
Por se tratar de projeto que versa sobre matéria tributária, é obrigatória a 
convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação pela 
Câmara, nos termos do art. 41, V, da LOM. 
O projeto encontra fundamento no art. 30, I e V da CF: arts. 13, I e III, da Lei 
Orgânica do Município; art. 178 do Código Tributário Nacional e no art. 15, VIII e 
16 da Lei nº 13.875/04 e art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 08/06/05 
Soninha – Relatora 
Carlos Alberto Bezerra Jr. 
Jooji Hato 
José Américo  
Ushitaro Kamia 
 
VOTO CONTRÁRIO DO VEREADOR GILSON BARRETO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0311/03 
Trata-se de projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que pretende 
conceder isenção da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE aos 
vendedores ambulantes que utilizem de veículo de propulsão humana, o 
revendedor domiciliar de gêneros alimentícios e o revendedor domiciliar de 
cosméticos. 
O projeto não reúne condições para prosseguimento, como veremos a seguir. 
Versa o projeto sobre matéria tributária, sobre a qual compete ao Município 
legislar, nos termos do art. 30, I e III, da Constituição Federal, que dispõe caber à 
comuna legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos 
de sua competência. 
A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, típica espécie tributária, é 
cobrada em razão do exercício do poder de polícia e encontra fundamento na Carta 
Republicana em seu art. 145, II. 
Entretanto, a propositura deixou de observar o que determina o art. 14, da Lei 
Complementar Federal nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, senão vejamos: 
“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou condições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. 
Diante das razões expostas, somos pela ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 08/06/05 
Celso Jatene – Presidente 
Gilson Barreto – Relator 
Aurélio Miguel 
Russomanno 
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