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PARECER Nº 1027/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0356/14. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Marco Aurélio Cunha, que 
visa alterar a Lei Municipal nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005 (dispõe sobre o processo 
administrativo fiscal e cria o Conselho Municipal de Tributos), para estabelecer a suspensão 
temporária de prazos para apresentação de impugnação de auto de infração, de notificação de 
lançamento e de recursos. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que apresentado no 
regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Inicialmente, deve ser registrado que o projeto cuida de matéria tributária, sobre a qual 
compete ao Município legislar, nos termos dos artigos 30, inciso III, da Constituição Federal, os 
quais dispõem caber ao Município instituir e arrecadar os tributos de sua competência. 

O artigo 13, inciso III, da Lei Orgânica do Município, por sua vez, reforça a competência 
tributária do Município, ao dispor que cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, legislar sobre 
tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. 

Neste sentido é pacífica a jurisprudência sobre o tema: 

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria 
tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. 
Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão 
deiniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral 
reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. ARE 743480 RG / MG Rel. 
Min.. Gilmar Mendes.  J. 10/10/2013. 

Além disso, cumpre esclarecer que a suspensão do prazo para apresentação de 
impugnação não constitui medida que se insere na competência privativa do Poder Executivo 
de administrar a coisa pública. Nestes termos oportuna a doutrina de Sérgio Resende de 
Barros: 

Daí, que o termo Administração Pública assumiu: um sentido amplo, voltado para o 
interesse geral da comunidade; e um sentido estrito, voltado para o interesse interno de cada 
Poder, revestindo aqui o caráter de competência privativa do Poder a que se refere. Decorre 
daí o princípio estruturante da iniciativa legislativa sobre matéria público-administrativa. A 
saber: a administração do interesse geral da comunidade constitui matéria que não pode ser 
furtada à própria comunidade, nem sequer aos legisladores por ela eleitos, devendo-se garantir 
neste caso a iniciativa popular e parlamentar, ao passo que a administração dos interesses 
internos pertinentes a cada Poder não deve ser acessível senão a ele próprio, privativamente, 
para assegurar sua autonomia. Aqui, sim, se deve garantir a exclusividade da iniciativa. (in: 
http://www.srbarros.com.br/pt/iniciativa-legislativa-em-materia-administrativa.cont  - grifos 
nossos) 

Desta forma, como pondera o autor da proposta legislativa na sua justificativa de fls. 
02, a alteração na lei prevendo a suspensão dos prazos para apresentação de impugnação de 
auto de infração, notificação de lançamento e recursos é necessária para que "o contribuinte 
possa exercer seu direito de defesa" visto que necessita "não só de tempo para apurar 
adequadamente todos os fatos envolvidos, como localizar documentos para a instrução das 
respectivas defesas e recursos e se apresentar da melhor forma perante o Fisco Municipal", o 
que fica dificultado ante o fechamento de alguns serviços essenciais a aquisição de 
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documentos, exemplificando que os Tribunais, em sua maioria, também suspende os prazos 
processuais neste período. 

Por versar sobre matéria tributária, durante a tramitação do projeto deverão ser 
convocadas pelo menos 02 (duas) audiências públicas, conforme determina o art. 41, inciso V, 
da Lei Orgânica do Município. 

Para a sua aprovação, o projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso I, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos 

Pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 20.08.2014. 

Eduardo Tuma - PSDB - Presidindo 

Floriano Pesaro - PSDB - Relator 
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Sandra Tadeu - DEM 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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