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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
369/2019

Matéria: PLCL11/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. 
AUTORIA DE VEREADOR. POLÍTICA FISCAL ISSQN, ISENÇÃO 
EM CARÁTER NÃO GERAL DE CIRCOS E PARQUES DE 
DIVERSÃO. VÍCIOS EVIDENCIADOS. REQUISITOS FISCAIS NÃO 
DEMONSTRADOS. REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA QUE 
CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes a esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei complementar ne 11, de 02 de dezembro de 2019, 
de autoria de vereador, que Dispõe sobre a inclusão do § 9Ç e incisos /, II e III, no art. 138 da Lei 
Complementar n- 110/2006.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei complementar autoriza o Município de Carazinho a 
isentar circos e parques de diversões da cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN), desde que, no caso de circos, seja realizado, no mínimo, um espetáculo gratuito para as 
pessoas cadastradas no Bolsa Família e alunos de escolas públicas municipais e um espetáculo em 
troca de alimentos não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência 
Social do Município; e, no caso de parques de diversão, será realizado, no mínimo, um dia de 
atividades gratuitas, sendo um turno destinado para as pessoas cadastradas no Bolsa Família e 
alunos de escolas públicas municipais e um turno com os ingressos devendo ser disponibilizados 
exclusivamente em troca de alimentos não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a 
Secretaria de Assistência Social do Município. Por fim, dispõe que o Município poderá exigir que 
sejam realizados mais espetáculos ou atividades do que o mínimo referido nos incisos anteriores, 
que deverão seguir o padrão das realizadas de forma não gratuita.

Segundo a exposição de motivos:

No Brasil, existem milhares de circos e parques de diversões, sendo que o público anual 
gira em milhões de espectadores, maioritariamente as pessoas de baixa renda, pois os 
circos e parques uma das poucas diversões acessíveis à população mais humilde. Ademais, 
os circos e parques fazem parte da tradição cultural brasileira, uma vez que estes levam 
entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações mencionadas. 
Seguindo, é notório que a instituição da cobrança do ISSQN para os parques de diversões e 
circos faz com que eles tenham sua renda substancialmente diminuída, mesmo sendo uma 
renda que não tenha praticamente nenhum impacto na arrecadação do Município. Dessa 
forma, isentar os circos e parques que realizem atividades e espetáculos nos moldes 
previstos no Projeto de Lei, visa trazer entretenimento, cultura e inclusão social à 
população carazinhense, além de auxiliar minimamente os promotores desse tipo de 
eventos.
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A competência material (isenção do ISSQN) é do Município de Carazinho, 
porquanto a política fiscal pretendida envolve imposto local1. A iniciativa legislativa, da mesma 
forma, está correta, visto se tratar de matéria de competência concorrente e não privativa, 
conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF2. O instrumento utilizado também está 
certo, visto alterar o Código Tributário Municipal, embora as isenções fiscais não necessitam, em 
regra, serem veiculadas mediante lei complementar3.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse locai, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.

(Redação dada nela Emenda Constitucional n^ 53. de 2006)

O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de 
reserva de inciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise à minoraçao ou revogação de tributo. As leis 
em matéria tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar - deputado federal 
ou senador - apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo. (...) Não há, no 
texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo quanto 
aos tributos. Não se aplica à matéria nenhuma das alíneas do inciso II do § do art. 61, tampouco a previsão do art. 165. 
Como já decidiu diversas vezes este Tribunal, a regra do art. 61, § Is, II, b, concerne tão somente aos Territórios. A norma 
não reserva à iniciativa privativa do presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a 
matéria tributária dos Territórios. Também não incide, na espécie, o art. 165 da CF, uma vez que a restrição nele prevista 
limita-se às leis orçamentarias plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual e não alcança os 
diplomas que aumentem ou reduzam exaçoes fiscais. Ainda que acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis 
que concedem benefícios fiscais tais como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não podem ser 
enquadradas entre as leis orçamentárias a que se referem o art. 165 da CF. [ARE 743.480 RG, voto do rei. min. Gilmar 
Mendes, j. 10-10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.
2 WARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 25? Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 569. Livro Digital.

3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
ill - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII -Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 12 - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ 22 - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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No mais.

A isenção em caráter não geral, por caracterizar renúncia de receita, 
precisa: a) estar acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; b) atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentarias e c.l) demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias ou c.2) estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, sendo que, nesse 
caso, o benefício só entrará em vigor quando efetivamente implementadas as medidas (LC 
101/2000, art. 14).

Por fim, porém não menos importante, salienta-se que constitui ato de 
improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício 
financeiro ou tributário referente ao ISSQN que resulte em carga tributária menor que a 
decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2% (dois por cento), conforme art. 10-A da Lei 
Federal n? 8.429/1992.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela inviabilidade 
técnico-jurídica do PLCL ne 11/2019, considerando a inobservância dos requisitos fiscais, bem como 
a caracterização de ato de improbidade administrativa.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 10 de dezembro de 2019.

Luís FernanqbjBourscheid 
Procurador do redder Legislativo 

Matrícula 50020 
OAB/RS 63.542

(CF/1988): 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 tei que o estabeleça;
[...]
(LCM 110/2006): Art. 32 Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela 
definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
§ is Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 22 Não constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
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