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PARECER Nº 1243/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0199/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Fabio Riva, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica de serviços às concessionárias que 
operem praças de pedágio no Município de São Paulo e dá nova redação ao artigo 73 da Lei nº 
6.989/66. 

Conforme consta do projeto, as empresas concessionárias de rodovias devem emitir 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e entregá-la de forma impressa aos usuários ao pagarem 
pelo pedágio, ficando a critério destes a inclusão do CPF no referido documento. 

Para os usuários que utilizem o serviço de identificação automática de veículos por 
radiofrequência, aplicativo móvel celular ou qualquer outro meio para a cobrança do pedágio, 
deverá ser enviada a nota fiscal junto à fatura mensal, respeitada sua opção posterior pela 
inclusão do CPF. 

Além disso, a proposta altera a redação do art. 73 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro 
de 1966, a fim de excepcionar a possibilidade de dispensa de emissão de nota fiscal para 
estabelecimentos que exerçam atividades descritas na Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE, código 5221-4/00. 

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

Do ponto de vista 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, de 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, o Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 743.480 RG/MG, em sede de 
repercussão geral, reconhecendo a inexistência de reserva de iniciativa no ordenamento 
jurídico brasileiro em matéria de legislação tributária, com o exemplo da possibilidade de dispor 
sobre matéria tributária por meio de lei de iniciativa parlamentar: 

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 de 
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral 
reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. 
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(ARE 743480 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/10/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 
PUBLIC 20-11-2013) 

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

A proposta em análise visa a instituir a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços, pelas empresas concessionárias, em face da prestação do serviço de 
exploração de rodovias mediante o pagamento de pedágio. 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) está disciplinado na Lei 
Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, e tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes da lista anexa àquela lei, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. 

Por disposição expressa do § 3º do art. 1º da mesma lei, o imposto incide sobre os 
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, 
preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

No tocante ao aspecto territorial, segundo o disposto no § 2º do art. 3º daquela lei 
complementar, quanto ao serviço de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou 
pedágio dos usuários, "considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada 
Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada". Em razão disso, ao Município 
de São Paulo é devido o ISS em relação ao serviço de exploração das rodovias que cruzem 
seu território. 

A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços foi instituída pela Lei nº 14.097, de 8 de dezembro 
de 2005, a qual determina a emissão do documento pelos contribuintes do ISS, cabendo ao 
regulamento definir os contribuintes sujeitos à sua utilização, por atividade e por faixa de 
receita bruta (art. 1º, I). Posteriormente, a Lei nº 15.406, de 8 de julho de 2011, alterou a 
denominação do referido documento para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. 

O Decreto nº 53.151, de 17 de maio de 2012, que aprovou o Regulamento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, delega à Secretaria Municipal de Finanças a 
definição a respeito dos prestadores de serviços obrigados à emissão da NFS-e, facultando a 
emissão aos demais prestadores desobrigados (arts. 85 e 86). 

A obrigatoriedade de emissão da NFS-e foi inicialmente disciplinada na Portaria SF nº 
72, de 6 de junho de 2006, e se dirigiu a todos os prestadores dos serviços em geral que 
auferiram, no exercício de 2005, receita bruta de serviços igual ou superior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurídica 
situados no Município de São Paulo. 

Posteriormente, a Instrução Normativa SF/SUREM nº 06, de 22 de junho de 2011 
dispensou uma série de prestadores de serviços da emissão da NFS-e, dentre eles os que se 
enquadram no código 01481, equivalente ao item 22.01 da lista anexa à Lei Complementar 
Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, ou seja, as concessionárias que exploram rodovias 
mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários. 

O projeto de lei em apreço apenas busca tornar obrigatória a emissão de notas fiscais 
pelas concessionárias de rodovias, permitindo o aproveitamento dos créditos decorrentes do 
recolhimento do ISS para o Programa Nota Fiscal Paulistana, conforme disposto no art. 2º. 

Em que pese a Lei nº 14.097, de 8 de dezembro de 2005, delegar ao regulamento a 
definição dos contribuintes sujeitos à emissão da NFS-e, não há qualquer impedimento de que 
o próprio legislador venha posteriormente a estabelecer a obrigatoriedade da emissão em 
relação a determinado prestador de serviços. 

Por versar sobre matéria tributária, durante a tramitação do projeto deverão ser 
convocadas pelo menos 2 (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. 
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Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue, 
apresentado com a finalidade de adequar a redação do projeto aos ditames técnicos da Lei 
Complementar Federal nº 95/98. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0199/18. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - 
NFS-e pelas concessionárias que operem praças de pedágio no Município de São Paulo e dá 
nova redação ao artigo 73 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam obrigadas a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e as 
concessionárias que operem praças de pedágio no Município de São Paulo. 

§ 1º A entrega da NFS-e impressa para o motorista é obrigatória independente de sua 
solicitação. 

§ 2º Fica a critério do usuário solicitar a inclusão de seu CPF no momento da emissão 
da NFS-e. 

Art. 2º Os usuários de rodovias com praças de pedágio no Município de São Paulo 
passam a ter direito aos benefícios instituídos pela Lei nº 14.097, de 8 de dezembro de 2005. 

Art. 3º Para os usuários que utilizem o serviço de identificação automática de veículos 
por radiofrequência, aplicativo móvel celular ou qualquer outro meio que sirva à cobrança, mas 
que transite pela praça de pedágio instalada no Município, deverá ser enviada a NFS-e junto à 
fatura de pagamento referente ao serviço mensal utilizado, respeitada a opção expressa no § 
2º do art. 1º desta Lei. 

Art. 4º O art. 73 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 73. O regulamento poderá dispensar a emissão de nota fiscal para 
estabelecimentos que utilizem sistemas de controle do seu movimento diário baseado em 
máquinas registradoras que expeçam cupons numerados seguidamente para cada operação e 
disponham de totalizadores, excetuando-se as atividades descritas na Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas - CNAE, código 5221-4/00." (NR) 

Art. 5º A não emissão da NFS-e em conformidade com os arts. 1º e 3º será punida 
conforme o estabelecido na lei, especialmente no art. 14 da Lei nº 13.476, de 30 de dezembro 
de 2002. 

Art.6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 7º 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 15/08/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/08/2018, p. 62 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


