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PARECER Nº 1544/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0056/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores  IPVA na repartição 
da receita do produto de arrecadação de IPVA dos veículos que por motivo de rodízio 
municipal ficam impedidos de circular. 

De acordo com o projeto, deverá ser concedido desconto de 15% (quinze por cento) 
equivalente à parcela do IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor  repassada 
pelo Estado ao Município, à pessoa física proprietária de veículo que não tiver autuação por 
violação do rodízio municipal no ano anterior ao do desconto. 

Nos termos da proposta, tal medida seria uma contrapartida pelo fato de o proprietário 
ter ficado impossibilitado de usar o seu veículo devido ao rodízio e este crédito poderá ser 
utilizado no pagamento de tributos, multas e taxas municipais nos anos subsequentes. 

Por fim, o projeto estabelece que caberá às Secretarias Municipais de Finanças e de 
Mobilidade e Transportes traçar as diretrizes necessárias ao cumprimento da lei. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em 
tramitação, consoante será demonstrado. 

Inicialmente, observe-se que versando o projeto sobre matéria tributária, o Município 
possui competência legislativa e não há iniciativa reservada ao Poder Executivo, podendo o 
processo legislativo iniciar-se a partir de impulso parlamentar. 

Entretanto, o pretendido pela propositura não se coaduna com o ordenamento jurídico, 
na medida em que busca instituir um benefício pelo mero cumprimento da norma. Por outras 
palavras, o projeto pretende que pelo simples fato de observar o rodízio municipal  não ter sido 
autuado, como menciona o art. 3º  o proprietário de veículo receba um crédito tributário 
equivalente a 15% (quinze por cento) de desconto do IPVA em relação à parcela repassada 
pelo Estado ao Município. Percebe-se que não se trata de medida pautada pela razoabilidade, 
pois cumprir a norma jurídica é um dever de todos que estão a ela sujeitos, tanto é assim que 
para a hipótese de descumprimento existe a previsão de sanção. 

Acrescente-se, ainda, que em seu art. 5º o projeto fixa atribuições a órgãos da 
administração pública, invadindo seara privativa do Poder Executivo, nos exatos termos dos 
arts. 69, II e XVI e 70, XIV, de nossa Lei Orgânica, segundo os quais compete ao Prefeito, 
administrar o Município, fixando as atribuições dos órgãos públicos. 

Desta forma, o projeto viola o princípio da harmonia e independência entre os Poderes 
consagrado no art. 2º da Constituição Federal, no art. 5º da Constituição Estadual e no art. 6º 
da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do artigo 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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