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PARECER Nº  755/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0132/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Chico Macena, que dispõe 
sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos incidentes sobre 
serviços de qualquer natureza.  
De acordo com a propositura, dos documentos fiscais emitidos no território do 
Município em razão da prestação de serviços, deverão constar de forma 
discriminada, detalhada e visível, a base de cálculo, a alíquota e o valor do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, posto que apresentado no regular 
exercício da competência legislativa desta Casa.  
Com efeito, o projeto cuida de matéria tributária, sobre a qual compete ao 
Município legislar, nos termos dos artigos 30, III e 156, III 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, 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.  
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 
de leis tributárias 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. Neste sentido, é a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o segmento abaixo 
reproduzido:  
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE FIXA MULTA AOS 
ESTABELECIMENTOS QUE NÃO INSTALAREM OU NÃO UTILIZAREM EQUIPAMENTO 
EMISSOR DE CUPOM FISCAL. PREVISÃO DE REDUÇÃO E ISENÇÃO DAS MULTAS EM 
SITUAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NÃO LEGISLOU SOBRE 
ORÇAMENTO, MAS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA CUJA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 
INICIATIVA ENCONTRA-SE SUPERADA. MATÉRIA DE INICIATIVA CONCORRENTE. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI nº 2.659 – SC, Julg.: 03/12/2003 – grifo 
nosso)  
Oportuno registrar que a obrigação tributária pode ser de duas espécies, quais 
sejam, principal ou acessória, sendo que esta última corresponde à instituição de 
prestações, positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização 
dos tributos, conforme preconiza o art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional. 
Assim, a medida veiculada no projeto em análise pode ser enquadrada como uma 
obrigação tributária acessória.  
Ainda a embasar a propositura sob o ponto de vista da competência legislativa, 
mencionem-se os artigos 24, V, c/c 30, II, da Constituição Federal os quais 
conferem ao Município competência para disciplinar a proteção do consumidor no 
âmbito local. Com efeito a medida proposta mostra-se de todo adequada a esta 
competência legislativa, vez que versa sobre a divulgação de tributo também de 
competência do Município.  
Outrossim, registre-se que a propositura dá cumprimento ao disposto no art. 150, 
§ 5º da Constituição Federal, verbis:  
“Art. 150. ...  
...  
§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.”  



Note-se que a discussão da matéria em tela não é nova no Poder Legislativo, seja 
em âmbito nacional, seja em âmbito estadual. Na esfera federal encontra-se em 
tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1.472/07, já aprovado no 
Senado (PLS 174/06), prevendo que dos documentos fiscais ou equivalentes 
emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo 
território nacional, deverá constar a informação do valor aproximado 
correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja 
incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.  
Na esfera estadual, tramita na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo o 
Projeto de Lei nº 51/06, dispondo que “as notas fiscais emitidas no âmbito do 
Estado de São Paulo deverão conter - de forma discriminada , detalhada e visível - 
os valores de todas as modalidades de impostos incidentes nas mercadorias e 
serviços, de forma a deixar transparente ao consumidor o quanto paga por cada um 
deles, nos termos do que dispõe o artigo 163, §5º da Constituição Estadual”, o qual 
já conta com parecer favorável das Comissões pertinentes daquela Casa.  
Diante de todo o exposto, resta demonstrada a viabilidade da tramitação da 
propositura sob o ponto de vista da competência legislativa desta Casa.  
Tendo em vista que a propositura em análise trata de matéria tributária, durante 
sua tramitação deverão ser convocadas pelo menos 2 (duas) audiências públicas, 
conforme determina o art. 41, V, da Carta Municipal.  
O projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara para a sua aprovação, nos termos do art. 40, § 3º, I, da Lei Orgânica do 
Município.  
Não obstante o acima exposto, é necessária a apresentação de um Substitutivo a 
fim de adequar o projeto à técnica de elaboração legislativa prevista pela Lei 
Complementar Federal nº 95/98 e a fim de suprimir a aplicabilidade da norma que 
a propositura pretende originar apenas aos documentos fiscais emitidos no 
território do Município de São Paulo, haja vista que inúmeros serviços embora 
sejam prestados por contribuintes que estão sediados em outros Municípios (no 
qual serão emitidos os respectivos documentos fiscais) estão sujeitos à tributação 
pelo ISS neste Município de São Paulo, conforme se verifica do art. 3º da Lei nº 
13.701/03, que altera a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS.  
Pelo 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 0132/11  
  
Dispõe sobre a discriminação, de forma transparente, nos documentos fiscais do 
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º A Nota Fiscal de Serviços, a Nota Fiscal-Fatura de Serviços, o Cupom Fiscal 
ou outro documento exigido pela Administração, cuja utilização esteja prevista em 
regulamento ou autorizada por regime especial, deverão conter, de forma 
discriminada, detalhada e visível, a base de cálculo, a alíquota e o valor do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao recibo, no caso de dispensa de 
emissão dos documentos mencionados no caput.  
Art. 2º A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às sanções 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.  
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados de sua publicação.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  



Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
30/06/2011.  
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