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Autor: Governador do Estado 

Assunto: Mensagem encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 100/2018, de 

autoria do Deputado Bruno Lamas, que altera a redação do artigo 5º-A da Lei nº 

7.000, de 27.12.2001, determinando a redução na base de cálculo de 25% para 

17% do ICMS tributado sobre a energia elétrica para consumo residencial. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Exmo. Governador do Estado, por meio da Mensagem de Veto nº 

156/2018, encaminha veto total ao autógrafo de Lei nº 122/2018, referente ao 

projeto de Lei nº 100/2018 de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que “altera a redação do artigo 5º-A da Lei nº 7.000, de 27.12.2001, 

determinando a redução na base de cálculo de 25% para 17% do ICMS tributado 

sobre a energia elétrica para consumo residencial”. 

 

A mensagem de veto foi protocolizada no dia 22.10.2018 (certificado à fl. 

03), e publicada no Diário do Poder Legislativo de 24.10.2018 (fls. 05/06). 

Após parecer técnico da Procuradoria Geral, a Mensagem de Veto 

recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação para exame e parecer, na forma do disposto no art. 228 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
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Análise jurídica do procedimento previsto no art. 66 da 

Constituição Estadual de 1989 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente processo 

limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte nas matrizes 

constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe 

a Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito menos imiscuir-se em 

questões que dizem respeito tão somente aos critérios políticos e de oportunidade e 

conveniência desta Casa de Leis. 

Inicialmente, analisar-se-á o aspecto formal, ou seja, se o procedimento 

previsto no art. 66 da CE/1989 foi devidamente cumprido.  

Nos termos do art. 66, §2º.1 da CE/1989, o Exmo. Governador do Estado 

pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar de forma 

irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, 

fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto jurídico) ou de contrariedade 

ao interesse público (veto político), devendo, em seguida, comunicar, dentro de 48h 

(quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

No caso em exame, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, 

da CE/1989, porquanto o Autógrafo de Lei nº 122/2018, relativo ao Projeto de Lei nº 

100/2018, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 04/10/2018 (fl. 52 dos autos 

do Projeto de Lei nº 100/2018), enquanto a comunicação das razões do veto total ao Exmo. 

Presidente da Assembleia Legislativa foi recebida em 22/10/2018 (fl. 03). 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no art. 66 

da Constituição Estadual, tendo em vista que o veto foi aposto de forma expressa, escrita e 

fundamentada. 

                                                           
1 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 
(...) 

§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, 

total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
Presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado 
pelo voto da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as 
demais proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da 

Assembleia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
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Assim, opina-se pela constitucionalidade do veto total ao Projeto de Lei nº 

100/2018, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi obedecido o previsto 

no art. 66 da CE/1989. 

Cabe ressaltar que o veto terá preferência sobre outra proposição na Ordem 

do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I2, do Regimento Interno 

e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição Estadual e art. 2303 do Regimento 

Interno.  

O regime de tramitação será especial, por força do art.148, III c/c arts. 228 a 

2314 do Regimento Interno. O processo de votação será nominal, conforme art. 200, II c/c 

com o artigo 202, I5, do Regimento Interno. 

Logo, constata-se que inexiste vício de inconstitucionalidade no 

procedimento de tramitação do veto total em foco. 

 

Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para veto total do Autógrafo de Lei nº 122/2018, 

referente ao Projeto de Lei nº 100/2018. 

Passa-se à análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar totalmente o Autógrafo de Lei no. 122/2018, referente ao 

Projeto de Lei no. 100/2018.  

                                                           
2 Art. 216.  Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia. 

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  
I – veto 

(...) 
3 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  
4 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para sanção, será imediatamente 

publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

§ 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. 
§ 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o 

seu parecer. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. 
§ 4º Após a leitura, o parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. 

§ 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, 

podendo falar por dez minutos os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. 
§ 6º A votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as 

demais proposições até sua votação final. 
Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na forma do artigo 66, § 5º da 

Constituição Estadual. 
5 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

(...) 
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O Projeto de Lei nº 100/2018 tem por finalidade alterar a redação do art. 5º-A 

Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências, nos 

seguintes termos (redação final): 

Art. 1º O art. 5º-A da Lei nº 7000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 

sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS, passa a vigorar acrescido do inciso XVI, com a 

seguinte redação: 

“Art. 5º-A (...) 

(...) 

XVI - sobre a energia elétrica para consumo residencial de 25% (vinte e 

cinco por cento) para 17% (dezessete por cento). (...).” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 156/2018, 

apresentou os seguintes fundamentos para sustentar o veto total ao dispositivo: 

“Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao presente Autógrafo de Lei, 

pelas razões e argumentos que seguem transcritos:  

“Trata-se de Autógrafo de Lei nº 122/2018, fruto da aprovação do Projeto de 

Lei n° 100/2018, de autoria do Deputado Bruno Lamas, que tem como 

escopo alterar a redação do art. 5º-A da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 

2011, que versa sobre a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e de Comunicação (ICMS), inserindo o inciso XVI com vistas a 

reduzir de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) a 

base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica para consumo 

residencial no Estado do Espírito Santo.  

No entanto, as “leis tributárias benéficas” são de iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo, de maneira que, a pretensão legislativa esbarra na 

vedação do artigo 61, § 1º, II, "b", da Constituição Federal, apresentando 

vício de inciativa sob o aspecto da constitucionalidade formal.  
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Ademais a regulação prevista nas leis complementares federais e sua 

aplicação ao sistema tributário estadual tem fundamento no art. 135 da 

Constituição Estadual, cabendo destacar aqui a disciplina prevista na Lei de 

Responsabilidade Fiscal quanto à renúncia de receita decorrente da 

alteração de alíquota de tributos.  

Nesse passo, não há dúvidas de que o Autógrafo de Lei nº 122/2018 não 

cumpre as exigências do art. 14, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

posto que a lei questionada apresenta encargos para a administração, pela 

supressão de receita e ausência de previsão da fonte de custeio 

indispensável ao equilíbrio do orçamento, revelando, com isso, vício de 

inconstitucionalidade material, por violação do art. 135 da Constituição 

Estadual.  

E mais, a diminuição da receita sem medida compensatória de impacto 

fiscal afetará, também, o equilíbrio econômico-financeiro das Prefeituras 

Capixabas, por receberem parte da arrecadação de ICMS sobre a energia 

residencial, comprometendo o orçamento municipal e ocasionando 

dificuldades e desorganização das políticas públicas implementadas nos 

Municípios, representando violação ao princípio do equilíbrio orçamentário 

disposto no artigo 136, I c/c art. 213, § 3º, ambos da Constituição Estadual.  

Observando esse contexto, o Governador eleito José Renato Casagrande 

encaminhou correspondência ao atual Chefe do Poder Executivo Estadual 

solicitando o veto do presente Autógrafo de Lei, por considerar que o 

sancionamento do projeto poderá impactar drasticamente a receita do 

Estado na próxima gestão.  

A preocupação manifestada pelo Governador eleito vai ao encontro dos 

valores prioritariamente cultuados pelo atual Governo, voltado para uma 

gestão pública atenta para a organização das contas públicas, de modo a 

mantê-las saneadas para as Administrações vindouras, prática que goza de 

reconhecimento nacional e é referência para os demais entes federados e 

deveria tornar-se tradição para uma moderna e responsável gestão pública 

nacional.  

Pelo que exposto, conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 122/2018 deve ser 

objeto de veto total, tendo em vista que padece de vício de 

inconstitucionalidade formal e material, conforme evidenciado acima.” 

Conforme se extrai de sua justificativa, o Governador do Estado embasou 

seu veto jurídico total por suposto vício de iniciativa, alegando que no caso em análise a 
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iniciativa em propor a matéria seria privativa do Chefe do Executivo, havendo suposta 

violação ao artigo 61, § 1º, II, "b", da Constituição Federal. Além disso, alega que a 

proposição não cumpre as exigências do art. 14, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

com supressão de receita e ausência de previsão da fonte de custeio indispensável ao 

equilíbrio do orçamento, revelando, com isso, vício de inconstitucionalidade material, por 

violação do art. 135 da Constituição Estadual.  

No que tange ao alegado vício de iniciativa, peço vênia para discordar de tal 

entendimento, pelos motivos que passo a expor. 

A iniciativa da matéria em apreço subsuma-se aos preceitos constitucionais 

constantes do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância 

obrigatória nos Estados e Municípios, que atribuem a competência concorrente para 

iniciativa do processo legislativo sobre a matéria em questão, competência esta na qual 

estão incluídos os parlamentares, mormente por ela não se encontrar inserida dentre as 

matérias de iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos extraparlamentares. 

De fato, constata-se que a competência para iniciativa da matéria é 

concorrente, admitindo, desta forma, a iniciativa parlamentar, conforme já asseverou o 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA. INICIATIVA LEGISLATIVA.  

1. A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do 

processo legislativo em matéria tributária.  

2. Agravo regimental a que se nega provimento.  

(STF - RE: 362573 MG, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 

26/06/2007, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-082 DIVULG 16-08-

2007) 

Ocorre que, o artigo 61, §1º, alínea “b”, da Constituição Federal, determina 

serem de iniciativa reservada do Presidente da República as leis que disponham sobre 

“organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 

e pessoal da administração dos Territórios”. 

Assim, o Pretório Excelso tem como posicionamento já sedimentado que a 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo sobre 
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matéria tributária é exclusivamente em relação às leis dos territórios federais, hoje 

inexistentes. 

Portanto, resta patente, no âmbito da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, que a iniciativa de leis sobre matéria tributária é 

concorrente, admitindo-se a iniciativa parlamentar. 

Cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não 

podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de ocasionar um esvaziamento da 

atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. 

A respeito do aspecto material da proposta, tem-se que a redução da base 

de cálculo do ICMS pretendida pela proposição legislativa resultaria na redução da alíquota 

tributária efetiva de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre a 

energia elétrica para consumo residencial.  

Uma vez que a pretendida redução de alíquota se encontra dentro do limite 

de 12% (doze por cento) estabelecido por meio da Resolução do Senado Nº 22/1989 para 

as operações interestaduais relativas à mercadoria tributada, não há exigência de que tal 

medida seja condicionada a prévia autorização dos demais estados federados, por meio de 

convênio interestadual do CONFAZ (art. 155, §2º, XII, “g”, da CF, c/c art. 1º da Lei 

Complementar Nº 24/75). 

Nesse sentido, a alteração promovida pela proposição legislativa vetada não 

encontra óbice nas regras relativas à fixação de base de cálculo e de alíquotas do tributo 

em questão, em atendimento ao disposto §2º, incisos IV e VI, do art. 155 da CF/88.  

Por outro lado, merece prosperar o argumento de que o Projeto de Lei objeto 

da Mensagem de Veto Nº 156/2018 não cumpre as exigências do art. 14, caput, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, com prejuízo ao seu aspecto orçamentário, constatando-se, em 

decorrência disso, vício de inconstitucionalidade.  

A presente proposição, por traduzir a instituição de benefício tributário que 

implica diminuição de receita, nos termos do art. 14 da Lei Complementar Nº 101/00, só 

poderá tramitar caso estivesse acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício do início da sua vigência e nos dois seguintes, atendendo ao 

disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:                 
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1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 (da LRF), e 

de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 

próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

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.  

Assim, por imposição legal do art. 14 da Lei Complementar Nº 101/00, deve 

ser demonstrada a forma como será compensada a perda, sendo acompanhada de 

medidas de compensação, ou, alternativamente, exige-se a demonstração de que a 

renúncia tenha sido considerada na estimativa de receita da lei orçamentária não afetando 

as metas de resultados fiscais, sob pena de potencial afetação ao equilíbrio econômico-

financeiro do Estado, com violação ao disposto no artigo 135 da Constituição Estadual, 

uma vez que o regime tributário deve observar as normas previstas na Constituição 

Federal e nas Leis Complementares Federais. 

Nesse ponto, é pertinente trazer a colação de jurisprudência 

dominante no âmbito dos Tribunais, que corrobora os argumentos aduzidos: 

ACÓRDAO EMENTA: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSAO IN INITIO LITIS E PREVIAMENTE 

AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO: POSSIBILIDADE. LIMINAR EM 

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: 

NATUREZA DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. LEI TRIBUTÁRIA 

MUNICIPAL EDITADA EM DESCOMPASSO COM A LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL: INCONSTITUCIONALIDADE, EM RAZAO 

DO ART. 135 DA CARTA ESTADUAL. REDUÇAO RETROATIVA DE 

ALÍQUOTA, NAO CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DE RECEITA DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA E CONCEDIDA À MÍNGUA DE MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS: INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA EM 

GRAU DE COGNIÇAO SUMÁRIA. SUSPENSAO DO ART. 25, 2.º, da Lei 

n.º 6.075/2003 do Município de Vitória, com a redação que lhe foi dada 

pelo art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.938/2010.1. É possível a concessão de 

liminar in initio litis e previamente ao exercício do contraditório em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade. [...].3. Em princípio, ofende o art. 

135 da Constituição Estadual a lei tributária municipal editada em 
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descompasso com as leis complementares federais concernentes à 

matéria. 4. Em grau de cognição sumária, é possível afirmar-se a 

inconstitucionalidade do art. 25, 2.º, da Lei n.º 6.705/2003 do Município de 

Vitória, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1.º da Lei Municipal n.º 

7.938/2010. Com efeito, vislumbra-se que a referida norma, ao reduzir, 

retroativamente, alíquota tributária desconsiderada na Lei 

Orçamentária, à míngua de previsão de qualquer medida 

compensatória, infringiu o disposto no art. 14, I e II, da Lei 

Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e, pois, 

também o art. 135 da Carta Estadual. 5. Suspensa a eficácia do art. 25, 

2.º, da Lei n.º 6.705/2003 do Município de Vitória, com a redação que lhe 

foi dada pelo art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.938/2010. Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes do 

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 

conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, deferir o pedido liminar, nos termos do voto do 

Eminente Relator. (TJES, Classe: Ação de Inconstitucionalidade, 

100100037561, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão 

julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/02/2011, Data da 

Publicação no Diário: 21/03/2011) 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÁXIMA DE 5% (CINCO POR 

CENTO) SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 116/2003. REDUÇÃO. EFEITOS A PARTIR DO 

EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE COM OBSERVÂNCIA PELO 

MUNICÍPIO ART. 14 DA LC n. 101/00. "1. A Lei Complementar Federal 

nº 116/03, que estabeleceu a alíquota máxima do ISS em 5% (art. 8º, II), 

representou uma redução em relação à alíquota de 10% prevista pela Lei 

Complementar nº 06/01,(...).2. Na forma do § 1º do art. 14 da LC nº 

101/00, a alteração de alíquota é prevista como hipótese de renúncia 

de receita, sendo certo que são exceções a essa regra somente os 

impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados e 

operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários.3. A redução da alíquota do ISS trazida pela Lei 

Complementar nº 116/03 somente poderia produzir efeitos após a 

observância, pelo Município, das disposições do art. 14 da lei de 
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responsabilidade fiscal." (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AC 

0029138-84.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

CECILIA MARCONDES, julgado em 27/08/2009, e-DJF3 Judicial 1 

DATA: 08/09/2009 PÁGINA: 3936)  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa Concessão de 

ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual 

decorreu renuncia de receita - Não atendimento aos requisitos 

dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14, da LC 101/00)- 

Conduta que, por si só, caracteriza ato de improbidade administrativa 

- Proporcionalidade das sanções aplicadas - Sentença mantida - (TJ-SP - 

APL: 00075282720098260081 SP 0007528-27.2009.8.26.0081, Relator: 

Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 13/11/2013, 9ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2013). 

No caso ora análise, verifica-se que nenhum dos mencionados requisitos do 

art. 14 da LRF foi atendido nos autos do Projeto de Lei Nº 100/2018, denotando a sua 

inconstitucionalidade material. 

Com efeito, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 - é estabelecer critérios e formas para prevenir riscos 

e corrigir os desvios capazes de prejudicar o equilíbrio das contas públicas. 

Não por outro motivo, a Emenda Constitucional Nº 95/2016 incluiu de forma 

expressa no texto constitucional o art. 113 do Ato Das Disposições Constitucionais 

Transitórias, prevendo a necessidade de que a proposição legislativa que crie renúncia de 

receita deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, in 

verbis: 

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou 

renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu 

impacto orçamentário e financeiro. 

Entende-se, assim, que a propositura objeto da Mensagem de Veto Nº 

156/2018 acarreta encargos financeiros para a administração pela supressão de receita e 

ausência de demonstração da fonte de custeio indispensável à manutenção do equilíbrio 

orçamentário estadual. 
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Por todo o exposto, sugerimos aos demais membros desta Comissão 

o seguinte: 

 

PARECER Nº      /2018 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto ao Autógrafo de Lei 

nº 122/2018, pelo Exmo. Governador do Estado, por meio da Mensagem de Veto 

Nº 156/2018, nos termos da fundamentação supra, ante a inconstitucionalidade 

verificada, com violação ao art. 14 da Lei Complementar Nº 101/00, c/c art. 135 da 

Constituição Estadual de 1989, e ao art. 113 do Ato Das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2018. 

 

__________________________________ Presidente 

__________________________________ Relator 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 
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