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Referente:  PLL n° 068/2022  -  Projeto de Lei do  Legislativo.

Autoria do  projeto: Vereador Rodrigo  Salomon

Assunto do  projeto:  : Institui  no  municipio de Jacarei a cobran¢a de debitos de  natureza  tributaria  e  nao

tributaria por meio de opera€6es com cartao de d6bito, cr6dito e sistemas de pagamentos instantaneos

(PIX) e da outras provjdencias.

PARECER N° 227.1 /2022/SAJ/WTBM

Ementa: Projeto de Lei  Municipal. Institui  pagamento

de  creditos tribut6rios  por cart6es  de  d6bito,  credito

e   pix.   Art.   40   da   LOM.   Legitimidade   concorrente.

Precedentesjurisprudenciais.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.       Trata-se  de  projeto  de  Lei,  de  autoria  do vereador  Rodrigo

Salomon, pelo qual se busca regulamentar o pagamento de cr6ditos tributarios atrav6s

de cart6es de d6bito, cr6dito e sistemas instantaneos, como o pix.

2.       Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  o  autor

informa  que  a  inten€5o  6  facilitar os  pagamentos  dos  servi€os  tributarios  ao  cidadao,

adequando a  Municipalidade as novas tendencias.

3.        Informou   ainda   que  varias   cidades  ja   se   adaptaram   aos

sistemas de  pagamentos acima  mencionados, e citou que o Tribunal de Justi¢a de Sao

Paulo reconhece a constitucionalidade das leis municipais qu
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11.       DA FUNDAMENTACAO

1,        De  inicio,  temos  que  a  mat6ria  6  de  interesse  local,  passivel

de   ser   regulamentada   pelo   Municipio,   nos   termos   do   artigo   30   da   Constitui€ao

Federal.

2.        i certo tamb6m que a mat6ria  na~oesta  no rol daquelas que

s6   podem   ser   tratadas   por   iniciativa   do   Chefe   do   Executivo,   pelo   que   nao   ha

impedimento para a sua propositura por Vereador. Os tribunaisj.a estabeleceram que a

disciplina  normativa  para  dispor  sobre  normas  abstratas  e  gen6ricas  no  contexto  da

rela€ao administrativa entre Fisco e sujeito passivo esta compreendida na  competencia

legislativa concorrente da Camara  Municipal e do  Prefeito.

3.        O  temaja  foi  objeto  de  analise  pelo  supremo  Tribunal  de

Justi€a, que ao julgar o tema de repercussao geral n° 682 reafirmou a jurisprudencia

dominante no seguinte sentido:

`'Tributario.   Processo  legislativo.  Iniciativa  de  lei.  2.  Reserva  de

iniciativa em  mat6ria tributaria. Inexistencia.  3.  Lei  municipal que

revoga   tributo.   Iniciativa   parlamentar.   Constitucionalidade.   4.

Iniciativa  geral.  Inexiste,  no  atual  texto  constitucional,  previsao

de    iniciativa    exclusiva    do   Chefe   do    Executivo    em    mat6ria

tributaria.  5.  Repercussao geral  reconhecida. 6.  Recurso  provido.

Reafirma€ao dejurisprudencia.  "
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4.        0  Tribunal  de  Justi€a  de  Sao  Paulo  decidiu,  nos  autos  do

processo  n°  22281134-77.2019.0000,  que  existe  "Legitimidade  ativa  concorrente  entre

o  Poder  Legislativo  e  o  Poder  Executivo  para  iniciar  processo  legislativo,  quando  se

tratar  de  mat6ria  de  natureza  tributaria,  ainda  que  acarrete  diminui€5o  de  receitas

or€amentarias".    No   presente   caso,   vale   anotar   que   a   art.    3°   visa    preservar   a

Administracao   de   possivel   perda   de   arrecada€ao   com   os   custos   operacionais   e

administrativos das transa€6es  banc5rias.

5.        O  mesmo  tribunal  supramencionado,  na  A€ao  Declarat6ria

de lnconstitucionalidade  n° 2103255-42.2020.8.26.0000,  decidiu  que o  rol  das  mat6rias

reservadas  a  iniciativa  exclusiva  do  Poder  Executivo  deve ser  interpretado  restritiva  ou

estritamente.   Nesse   mesmo  sentido,   a  Tese  917  do   STF:   Nao  usurpa  competencia

privativa   do    Chefe   do    Poder   Executivo    lei    que,    embora    crie   despesa    para   a

Administra€ao,  nao  trata  da  sua  estrutura  ou  da  atribui€ao  de  seus  6rgaos  nem  do

regime juridico  de  servidores  pdblicos  (art.  61,  §  1°,  H,  "a",  "c"  e  "e",  da  Constitui¢ao

Federal).

6.        Diante  de  tais  argumentos,  entendemos  a  propositura  n5o

invade a competencia reservada do Poder Executivo.

in.    DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito  da  proposta, julgamos que ela  nao apresenta

impedimento para tramita€ao,  pelo que esta apta a tramitar.

ra  devera  ser submetida
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3.        Para   aprova€ao   do    presente    PLL   6    necessario   o   voto

favofavel  da  maioria  simples,  presentes,  pelo  menos, a  maioria absoluta dos  membros

da Camara, em turno dnjco de discussao e vota€ao.

4.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

5.       Ao setorde proposituras, para prosseguimento.

Jacarei, 09 de novembro de 2022

`- --
I._       _'        I,             :.            .',            .,"
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