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GABINETE DO GOVERNADOR 
 

 
 

Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

amparado no art

122/2018, que -A da Lei 

- de 
autoria do Deputado Bruno Lamas, aprovado nessa 
Casa, relacionado ao , 
para cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 
 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

que seguem transcritos: 
 

-

autoria do Deputado Bruno Lamas, 
que tem como escopo alterar a 

-
de 27 de dezembro de 2011, que 

ota do Imposto 

(ICMS), inserindo o inciso XVI com 
vistas a reduzir de 25% (vinte e cinco 
por cento) para 17% (dezessete por 
cen

para consumo residencial no Estado 
 

 

do Chefe do Poder Executivo, de 
tiva 

aspecto da constitucionalidade 
formal. 
 

leis complementares federais e sua 

estadual tem fundamento no art. 135 

destacar aqui a disciplina prevista na 
Lei de Responsabilidade Fiscal 

de tributos. 
 

1, 
caput, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, posto que a lei questionada 
apresenta encargos para a 

fonte de custeio indispen
 revelando, 

com isso, 
inconstitucionalidade material, por 

Estadual. 
 

eco -financeiro das 
Prefeituras Capixabas, por 

ICMS sobre a energia residencial, 

municipal e ocasionando 

 
                                                           
1 

Fiscal), de modo que somente pode ser efetivada adequadamente se cumpridas as 
caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam: (i) vier 

-
(ii) atender ao disposto na lei de 

(iii) atender a pelo menos uma das seg
(iii.a) 

(iii.b) 
receita, proveniente da 
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Observando esse contexto, o 

Casagrande encaminhou 

Poder Executivo Estadual solicitando 

por considerar que o sancionamento 

drasticamente a receita do Estado na 
 

 

Governador eleito vai ao encontro 
dos valores prioritariamente 
cultuados pelo atual Governo, 

-las 

 os demais entes 
federados e deveria tornar-se 

 
 
Pelo que exposto, conclui-se que o 

ser objeto de veto total, tendo em 

inconstitucionalidade formal e 
material, conforme evidenciado 

 
 

, 

. 
 

 22 de outubro de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

 

 

 

 

 
 

 
PAULO 

ROBERTO FERREIRA. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

SANTO
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

 
 

 
a Paulo Roberto Ferreira. 
 

  entra em vigor na data de sua 
 

 
, em 

19 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
 

 
 

 

 
SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

SANTO, no 

resolve:  
 

 Fica conc

Silva. 
 

 
 

 
, em 

22 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
ia 

ENIVALDO DOS ANJOS 
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