
PARECER JURÍDICO Nº 238/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2018 – ORIUNDO DO PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 58, DE 28 
DE SETEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS RELATIVAS 
AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da Mesa 
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer 
traz análise ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2018.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito Marlon Roberto Neuber, o presente 
Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do Poder 
Legislativo no dia 14 de novembro de 2018, sob protocolo nº 872/2018, com pedido de urgência 
de tramitação solicitado pelo Poder Executivo, nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 19 de novembro de 2018, a Proposição deu entrada no expediente da 
Reunião Ordinária. O Presidente da Câmara Vereador José Antônio Stoklosa solicitou a leitura 
da proposição pelo Vereador 1º Secretário, este nomeado Ad hoc. Na sequência, a Presidência 
distribuiu  a  proposição  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  com a  urgência  do Art.  51 do 
Regimento Interno da Casa.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme  o  Arts.  47  e  48  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá,  trata-se  de  matéria 
permissível de iniciativa do Poder Executivo.

A Proposição consta instruída com a Exposição de Motivos, Parecer Contábil e 
Parecer Jurídico, todos do Poder Executivo, sendo esse o documento anexos necessário para 
análise da Proposição.

O  Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de 
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do 
Regimento Interno da Casa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da 
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade com os Arts. 
110  e  117  do  Regimento  Interno  da  Casa.  A assinatura  digital  é  obrigatória  em  todos  os 
documentos  protocolados  na  Casa  pelo  Poder  Legislativo,  inclusive  em  todos  os  Anexos, 
conforme disposições contidas na Resolução nº 14/2016. 

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em 
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de 
Projetos de Lei. Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de 
Lei busca obter autorização legislativa para atualizar a Normas Jurídica Municipal que dispõe 
sobre  o  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN,  da  Lei  Complementar 
Municipal nº 58/2017.

Conforme a  Exposição  de  Motivos  do  Poder  Executivo,  de  forma  sucinta,  o 
presente Projeto de Lei tem a finalidade de alterar a cobrança dos valores do ISSQN referentes a 
serviços de registros públicos, cartorários e notariais, prestados por delegação de poder público, 
de anuais fixos para base de cálculo variável.

Ainda conforme análise desta Procuradoria Jurídica, destaca-se a decisão de duas 
turmas do Superior Tribunal  de Justiça,  que afastaram a hipótese do ISS fixo nos casos de 
serviços de registros públicos, cartorários e notariais: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS 
DE  REGISTROS  PÚBLICOS,  CARTORÁRIOS  E 
NOTARIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 9º, § 1º, DO DL 
406/1968. TRIBUTAÇÃO FIXA. MATÉRIA APRECIADA 
PELO STF. ADIN 3.089/DF. 1. Hipótese em que se discute a 
base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de registros 
públicos,  cartorários  e  notariais.  A  contribuinte  defende 
tributação fixa, nos termos do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968, 
e não alíquota sobre o preço do serviço (art. 7º, caput, da LC 
116/2003),  ou  seja,  sobre  os  emolumentos  cobrados  dos 
usuários. 
[...] 
11.  Nesse sentido, inviável o benefício da tributação fixa 
em relação ao ISS sobre os serviços de registros públicos, 
cartorários e notariais. 12. Recurso Especial não provido. 
(STJ  –  REsp  nº  1.187.464–  RS  –  2ª  Turma  –  Rel.  Min. 
Herman Benjamin – DJ 01.07.2010).” (grifo nosso)

Ainda em análise da Exposição de Motivos ao Projeto, há dois protocolos (2489 e 
2496  de  2018),  feitos  pelos  responsáveis  pelos  serviços  notariais  do  município,  com  o 
requerimento de alteração do artigo 19 da LCM nº 58/2017, com o argumento que na época da 
edição da Lei  Complementar  nº  58/2017,  havia  dificuldades  para  a  fiscalização da base  de 
cálculo dos serviços notariais, mas que atualmente estão disponibilizadas essas informações em 
sites oficiais, facilitando os serviços de auditoria.

2.2.1 Análise da Constitucionalidade e de conformidade à Lei Complementar nº 116/2003

Inicialmente, conforme a Constituição Federal, em seu artigo 156, atribui-se aos 
municípios  a  competência e a  capacidade tributária  ativa para instituição,  regulamentação e 
cobrança  do  Imposto  sobre  Serviço  de  Qualquer  Natureza  (ISSQN)  e  demais  impostos 
municipais, tais como o IPTU e o ITBI, conforme segue:

Constituição Federal de 1988
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II  -  transmissão  "inter  vivos",  a  qualquer  título,  por  ato  
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e  
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem  
como cessão de direitos a sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no  
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art. 155, II, definidos em lei complementar.
[...]
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput  
deste artigo, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para  
o exterior.
III  -  regular  a  forma  e  as  condições  como  isenções,  
incentivos  e  benefícios  fiscais  serão  concedidos  e  
revogados. (grifo nosso)

De pronto,  destaca-se sobre a  legalidade do Projeto  de  Lei  Complementar  nº 
20/2018 em relação à forma preconizada em Lei, uma vez que a Constituição Federal (CF) de 
1988  é  taxativa  sobre  a  necessidade  da  proposição  ser  apresentada  na  forma  de  Lei 
Complementar.  No  mais,  verifica-se  a  conformidade  da  proposição  em relação  aos  demais 
aspectos definidos no Art. 156 da CF/88.

É através da Lei Complementar que é explicitado a incidência do ISSQN, sendo 
assim,  a  instituição,  minoração  ou  majoração  do  ISSQN  só  pode  ser  efetuada  por  Lei 
Complementar. No mais, esse Imposto Municipal está sujeito à observância do princípio da 
anterioridade,  e  portanto,  numa  eventual  alteração  do  ISSQN,  sua  incidência  e  aplicação 
somente poderão ter efeitos no exercício seguinte em que a Lei for publicada, e com observância 
do princípio da anterioridade nonagesimal.

No mais, em virtude do disposto no Art. 5º, Inciso XXXVI, bem como do Art. 
150,  Inciso  III,  ambos  da  Constituição  Federal  de  1988,  deve-se  observar  o  princípio  da 
irretroatividade para garantir  a segurança jurídica,  com a proteção e não prejuízo de direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Constituição Federal de 1988

Art.  5º  […]  XXXVI  -  a  lei  não  prejudicará  o  direito  
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[...]

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao  
contribuinte,  é  vedado à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  
Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se  
encontrem  em  situação  equivalente,  proibida  qualquer  
distinção em razão de ocupação profissional ou função por  
eles exercida, independentemente da denominação jurídica  
dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início  
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b)  no  mesmo  exercício  financeiro  em  que  haja  sido  
publicada a lei que os instituiu ou aumentou;  
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c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja  
sido  publicada  a  lei  que  os  instituiu  ou  aumentou,  
observado o disposto na alínea b; (grifo nosso)

Portanto,  é  vedado ao legislador  municipal  criar  ou aumentar  imposto para a 
incidência  de  fatos  ocorridos  antes  da  publicação  da  Lei  Complementar  que  instituiu  e/ou 
modificou o ISSQN. Entretanto, respeito o Art. 150, Inciso III, da CF/88, poderá o legislador 
promover  a  minoração  e/ou  majoração  do  ISSQN,  assegurada  a  legalidade  da  iniciativa 
parlamentar da propositura, por se tratar de interesse local de tributação definido pela CF/88.

Sobre a alíquota do ISSQN, a Constituição de 1988 (art. 156, § 3º, I) trata da 
competência de Lei Complementar para a fixação das alíquotas máximas do ISSQN. Inclusive, a 
Lei Complementar Federal nº 100/1999, veio a estabelecer que a alíquota máxima do imposto é 
de 5% (cinco por cento), logo, o teto das alíquotas do ISS é de 5%. Dessa forma, os municípios 
não  podem  extrapolar  esse  percentual  máximo  permitido,  sob  pena  de  incorrer  em 
inconstitucionalidade da iniciativa. 

2.2.2 Análise da proposição em relação à Lei Orgânica de Itapoá

Conforme análise da Lei Orgânica de Itapoá (LOM) em relação à matéria em 

comento, destaca-se: Inciso IV, do Art. 13; Inciso I, do Art. 28; Inciso XXI, do Art. 68; Inciso I, 

Alínea “d”, do Art. 108; Os Parágrafos 2º, 4º e 5º, do Art. 111; todos da LOM.

Art. 13. Compete ao Município:
[…]
IV - instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como 
aplicar  suas  rendas,  sem  prejuízo  da  obrigatoriedade  de  
prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados por  
lei;

Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do  
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do  
Município, especialmente sobre: 
I  -  tributos municipais,  arrecadação e dispêndio de suas  
rendas;

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
[…]
XXI - superintender a arrecadação de tributos, a guarda e 
a aplicação da receita, autorizando despesas e pagamentos  
dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos  
aprovados;

Art.  108.  Compete  ao  Município  instituir  os  seguintes  
tributos: 
I - imposto sobre: [...]
d)  serviços  de  qualquer  natureza,  definidos  em  lei  
complementar;

Art. 111. O Prefeito Municipal promoverá periodicamente  
a atualização da base de cálculo dos tributos municipais. 
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[...]
§2º  -  A  base  de  cálculo  do  Imposto  Municipal  Sobre  
Serviços  de  Qualquer  Natureza  é  o  preço  do  próprio  
serviço, cobrado de autônomo e sociedades civis.
[...]
§4º - A atualização da base de cálculo das taxas de serviços  
levará em consideração a avaliação de custos dos serviços  
prestados ao contribuinte ou colocados à disposição.
§5º - A lei poderá determinar a atualização monetária dos  
tributos, desde a data de ocorrência do fato gerador até a  
do pagamento, sem que isso se constitua majoração. (grifo 
nosso).

Assim, após análise das disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá, nota-se a 

possibilidade jurídica para o Município, por iniciativa do Poder Executivo, realizar a atualização 

monetária dos tributos.

2.2.3 Análise da proposição em relação ao Código Tributário Nacional

Conforme análise da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe 

sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicável à 

União, Estados e Municípios, extrai-se especialmente as seguintes disposições:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o  
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[…]
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da  
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§  2º  Não  constitui  majoração  de  tributo,  para  os  fins  do 
disposto  no  inciso  II  deste  artigo,  a  atualização  do  valor 
monetário da respectiva base de cálculo. (grifo nosso)

Assim,  após  análise  desta  Procuradoria,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei 

Complementar nº 20/2018 não apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, 

e está elaborado conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. Desta feita, 

opino pela regular tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 20 de dezembro de 2018.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,  
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para consultar a  
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verifcaaor
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