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PARECER Nº 989/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0286/17 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Atílio Francisco, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de serviços pelas instituições financeiras no 
que toca aos serviços prestados nas agências bancárias localizadas no Município de São 
Paulo. 

Segundo a propositura, as instituições financeiras deverão emitir Nota Fiscal pelos 
serviços prestados nas agências bancárias localizadas no Município de São Paulo, devendo 
ser emitidas em cada agência, por cliente, contendo, pelo menos, a quantidade utilizada e as 
tarifas cobradas. E faculta a emissão de extrato mensal das notas fiscais, em papel ou de 
forma eletrônica aos clientes, bem como determina a necessidade de inclusão do valor do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS no extrato mensal. Também permite a 
utilização das notas fiscais em quaisquer programas de bonificação que existam ou venham a 
ser instituídos. Por fim, cria multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), no caso do 
descumprimento da disposição legal, dobrada no caso de reincidência. O projeto tem como 
justificativa ampliar a extensão do programa da Nota Fiscal Paulistana aos serviços praticados 
pelas instituições financeiras e corrigir a alegada injustiça. 

O projeto merece seguir em tramitação. 

Sob o aspecto formal, o Município possui competência legislativa em matéria tributária, 
com respaldo no artigo 30, III, da Constituição Federal, que enuncia caber ao Município instituir 
e arrecadar os tributos de sua competência. 

Note-se que o art. 13, III, da Lei Orgânica do Município reforça a competência tributária 
do Município, ao dispor que cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, legislar sobre tributos 
municipais, e consequentemente, criar novas obrigações tributárias acessórias, como a de 
emitir notas fiscais por parte de instituições financeiras. 

Saliente-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa, sendo que tanto o 
Executivo quanto o Legislativo podem dar o impulso inicial ao processo legislativo em matéria 
tributária e assim o é porque a Constituição Federal, fonte primeira das normas sobre processo 
legislativo, contemplando inclusive normas de repetição obrigatória, não contém qualquer 
restrição à iniciativa legislativa, no que se refere ao Município, mas apenas no que se refere 
aos Territórios Federais, nos termos do artigo 61, §1º, II, b, da Constituição Federal. 

Neste sentido, cite-se, ilustrativamente, julgado do Supremo Tribunal Federal, 
reconhecendo a inexistência de reserva de iniciativa no ordenamento jurídico brasileiro em 
matéria de legislação tributária, com o exemplo da possibilidade de instituição de parcelamento 
de tributo por meio de lei de iniciativa parlamentar: 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 553/2000, do Estado do Amapá. Desconto 
no pagamento antecipado do IPVA e parcelamento do valor devido. Benefícios tributários. Lei 
de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal. ... 

2 - Quanto à alegada ofensa ao art. 165, II, da CF ("Leis de iniciativa do Poder 
Executivo estabelecerão: II - as diretrizes orçamentárias"), parece-me inafastável a conclusão 
de que o desconto para pagamento antecipado de imposto em quota única, bem como a 
fixação de um programa de parcelamento para a quitação de débitos tributários configuram-se, 
indiscutivelmente, benefícios de ordem fiscal, ou seja, matéria de direito tributário estranha aos 
temas legisláveis relativos ao orçamento do Estado". (grifamos) 



Demonstrada a competência formal para a apresentação do projeto, no aspecto 
material também há amparo legal à pretensão. 

A intenção do projeto é ampliar o âmbito de aplicação do Programa da Nota Fiscal 
Paulistana, de bastante sucesso no Município de São Paulo, com o alargamento do Programa 
da Nota do Milhão, e desse modo, de forma reflexa, permitir um aperfeiçoamento na 
fiscalização por parte do Município. 

É importante mencionar que o Decreto nº 57.430 de 1º de novembro de 2016, que 
alterou o Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, instituído pelo 
Decreto nº 53.151 de 17 de maio de 2012, em seu artigo 86, § 6º, já facultava a emissão de 
notas fiscais eletrônicas por parte dos contribuintes obrigados à entrega da Declaração de 
Instituições Financeiras e Assemelhadas - DIF, quais sejam, as instituições financeiras. No 
entanto, vedava a geração de créditos a que se refere o artigo 101 do Regulamento, o qual 
regulamenta sistema de créditos para os tomadores de serviços pelo Programa da Nota Fiscal 
Paulistana. 

O projeto de lei em apreço apenas busca tornar obrigatória a emissão de notas fiscais 
pelas instituições financeiras, fato que já era permitido pelo Regulamento mencionado alhures. 
Contudo, estabelece a possibilidade de aproveitamento para quaisquer programas de 
bonificações, tais como o referido Programa da Nota Fiscal Paulistana, mencionado na própria 
justificativa do projeto. 

Desse modo, o projeto de lei em comento teria como consequência a revogação tácita 
da segunda parte do artigo 86, §6º, do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, nos termos do artigo 2º, §1°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
fato que se mostra absolutamente legal. 

Tratando o projeto sobre matéria tributária, é obrigatória a sua aprovação pela maioria 
absoluta dos membros da Casa e também a convocação de pelo menos duas audiências 
públicas durante a sua tramitação pela Câmara, nos termos dos arts. 40, § 3º, I, e 41, V, ambos 
da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 09/08/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS - relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/08/2017, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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