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PARECER Nº 748/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0870/17 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe sobre 
a compensação de crédito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS com 
tributos municipais, taxas, multas e contribuições do Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A propositura pretende regulamentar a compensação de créditos de ISS das empresas 
optantes pelo regime de tributação de lucro real ou presumido, estabelecendo a forma e o 
procedimento para tanto. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosperar, na forma do Substitutivo 
ao final proposto. 

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; 156, inciso III, e 149-A, 
todos da Constituição Federal, os quais dispõem caber ao Município instituir e arrecadar os 
tributos de sua competência, dentre os quais o ISS.  

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. 

Constatada a competência municipal, ressalta-se que não existe óbice relativo à 
iniciativa legislativa, pois tanto o Executivo quanto o Legislativo podem dar o impulso inicial a 
projetos relativos à matéria tributária, eis que a Lei Orgânica não impôs nenhuma restrição quer 
no art. 37, quer no art. 69, 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. 

Fixada a higidez da iniciativa legislativa deflagrada neste projeto pela nobre 
proponente, cumpre averiguar o conteúdo da propositura, que pretende regulamentar a 
compensação de créditos do ISS da seguinte forma: (i) com débitos próprios de impostos, 
taxas, multa e contribuições municipais, vencidos ou vincendos, administrados pela Secretaria 
Municipal de Finanças; (ii) mediante apresentação de formulário de Declaração de 
Compensação pelo sujeito passivo; (iii) excluindo-se do objeto da compensação créditos de 
terceiros, que se refiram a “prêmio”, decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, 
passíveis de restituição ou ressarcimento pelo Município de São Paulo, ou já homologados ou 
lançados no Programa de Parcelamento Incentivado – PPI; (iv) com prazo de 5 (cinco) anos 
para homologação da compensação, sendo que, não homologada, o sujeito passivo terá 30 
(trinta) dias para pagar os débitos ou apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação, de modo que, julgada improcedente referida manifestação, caberá recurso ao 
Conselho de Contribuintes, obedecendo-se ao rito processual do Decreto-lei Federal nº 
70.235/72 (que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal). 

A esse respeito, tem-se que o projeto, ao disciplinar de forma geral e abstrata a 
compensação de créditos apurados de ISS atende ao comando dos arts. 170 e 170-A do 
Código Tributário Municipal, segundo os quais: 

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja 
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de 



créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo 
contra a Fazenda pública. 

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para 
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução 
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre 
a data da compensação e a do vencimento. 

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de 
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão 
judicial.” 

Deve ser apresentado Substitutivo, porém, a fim de adequar a redação do projeto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, além de substituir a previsão de 
obediência ao rito processual do Decreto-lei Federal nº 70.235/72 (aplicável somente aos 
tributos federais) ao da Lei nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o 
processo administrativo fiscal no âmbito deste Município. 

Durante a tramitação do projeto, devem ser realizadas pelo menos duas audiências 
públicas, nos termos do art. 41, inciso V, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, conforme o art. 40, § 3º, inciso I, da Lei Orgânica do Município. 

Ante todo o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0870/17. 

Dispõe sobre a compensação de crédito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS com tributos, taxas, multas e contribuições devidas ao Município de São Paulo, 
e dá outras providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º As empresas optantes pelo regime de tributação por lucro real ou presumido que 
apurarem crédito de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS em quaisquer de 
suas operações financeiras, decorrentes de retenção na fonte ou pagamento a maior, poderão 
compensar referido crédito com débitos próprios de impostos, taxas, multa e contribuições 
devidas ao Município de São Paulo, vencidos ou vincendos, administrados pela Secretaria 
Municipal de Finanças. 

§ 1º A compensação declarada devidamente extingue o crédito tributário, sob condição 
resolutória da posterior homologação do procedimento. 

§ 2º A compensação de que trata o "caput" será efetuada pelo sujeito passivo, 
mediante a apresentação de formulário de declaração de compensação estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 2º Não poderão ser objeto de compensação, pelo sujeito passivo, os créditos: 

I - De terceiros; 

II - Que se refiram a "prêmio''; 

III - Decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado; 

IV - Passíveis de restituição ou ressarcimento pelo Município de São Paulo; 

V – Com débitos já homologados ou lançados no Programa de Parcelamento 
Incentivado – PPI.  

Art. 3º O tributo, multa ou contribuição objeto de compensação não homologada serão 
exigidos com os respectivos acréscimos legais. 

Art. 4° A compensação total ou parcial de tributo administrado pela Secretaria 
Municipal de finanças dar-se-á através do crédito de ISS apurado pelo contribuinte. 
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Art. 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo 
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. 

Art. 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil 
e suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados. 

Art. 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar 
o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato 
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. 

Art. 8° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 7º, apresentar 
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação. 

Art. 9° Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá 
recurso ao Conselho Municipal de Tributos. 

Paragrafo Único: A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o art. 8º 
e o “caput” deste artigo obedecerão ao rito processual da Lei nº 14.107, de 12 de dezembro de 
2005. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
a contar de sua publicação. 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 23/05/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB - Relator  

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

Fabio Riva - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu – DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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