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PROJETO DE LEI Nº _____/2018 

 

“Revoga a alínea “p” do inciso II, do art. 20 

da Lei n˚ 7.000 de 27 de dezembro de 2001 

que dispõe sobre o ICMS no Estado do 

Espírito Santo.”. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica revogado a alínea “p” do inciso II, do art. 20 da Lei n˚ 7.000 de 27 

de dezembro 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. 

 

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

 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2018. 
 
 

 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                                                      

Deputado Estadual – DC 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 
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JUSTIFICATIVA 

 

    O Governo do Estado do Espirito Santo apresentou 

Projeto de Lei (mensagem n˚ 157/2018) para apreciação desta augusta Casa de 

Leis que dispunha sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 

 

     O Deputado Estadual Enivaldo Euzebio dos Anjos 

promoveu emenda ao projeto de Lei mencionado alhures, solicitando a 

alteração/redução da alíquota de ICMS para “saída de medicamentos de uso 

humano genéricos ou similares, desde que promovidas por atacadista que 

comercialize no mínimo 80% (oitenta por cento) em operações internas” que foi 

aprovado pelo plenário da ALES.  

 

     Diante do reconhecimento de ilegalidade por 
desrespeito a pontos diversos da Lei de Responsabilidade Fiscal e por entender 

haver possível vício de constitucionalidade na iniciativa, o Governador do Estado 

do Espirito Santo vetou a alteração normativa, que posteriormente foi rejeitado 

pelo Plenário desta Casa. 

 

      Feitas as introduções históricas acerca dos fatos, 

adentrando no mérito desta propositura,  tem-se que não obstante o nobre 

propósito do parlamentar que promoveu a alteração legislativa, sua iniciativa 

padece de vício de legalidade, no tocante a inobservância do inciso II, do art. 14 

da Lei Complementar 101/2000, in verbis: 

 
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
(...) 
II - 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. 

 

O que tal dispositivo legal estabelece que, partindo do 

pressuposto que o ente público estará “abrindo mão” de parte de sua receita 

orçamentária, haja previsão dos meios e mecanismos pelos quais se dará a 

compensação aos cofres públicos em relação aos valores que o mesmo ente 

deixará de receber em razão da aplicação da lei, notadamente em apontar a 

previsão da fonte do custeio indispensável ao equilíbrio do orçamento, 

violado pela supressão de receita. 
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 É exatamente por isso que exige a norma, logo no seu 
caput a apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro que a 

aplicação da lei vai causar no ente público naquele exercício e também nos dois 

exercícios seguintes. 

 

     Desta feita, o projeto apresentado tem o condão de se 

evitar a ocorrência de execução de uma Lei que, não bastasse seu nobre propósito 

criador, é ilegal, e seus efeitos produzirão uma defasagem de receita, sem que 

houvesse a indicação do benefício compensador, ou da fonte compensatória a 

receita suprimida, configurando renúncia de receita. 

 

     Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 

Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º, a renúncia de receitas 

“compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 

isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo 

que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”. É o que parece ser o 

caso evidenciado na futura execução de norma, ilegal, desde seu nascedouro. 

 

     Quanto ao vício constitucional de iniciativa invocado 

pelo Exmo. Governador nas exposições do veto, insta salientar que tal celeuma já 

foi enfrentada pela jurisprudência pátria, já sedimentando acerca da possibilidade 

de propositura de projetos desta natureza, conforme se lê: 

 
ADI - LEI N.º 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N.º 9.535/92 - 
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM 
OU CONCORRENTE - REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO 
ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE 
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - 
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA 
CAUTELAR INDEFERIDA. – A Constituição de 1988 admite a 
iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema 
de direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria de 
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, 
na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do 
processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma 
constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar sobre direito 
tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, 
não se equipara - especialmente para os fins de instauração do 
respectivo processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do 
Estado.” (ADI-MC 724/RS, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 
27.4.2001) 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 
553/2000, DO ESTADO DO AMAPÁ. DESCONTO NO 
PAGAMENTO ANTECIPADO DO IPVA E PARCELAMENTO DO 
VALOR DEVIDO. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. LEI DE 
INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. 
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1. Não ofende o art. 61, § 1º, II, b da Constituição Federal lei oriunda de 
projeto elaborado na Assembléia Legislativa estadual que trate sobre 
matéria tributária, uma vez que a aplicação deste dispositivo está 
circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo 
Federal na órbita exclusiva dos territórios federais. Precedentes: ADI n.º 
2.724, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.04.04, ADI n.º 2.304, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 15.12.2000 e ADI n.º 2.599-MC, rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 13.12.02 2. A reserva de iniciativa prevista no art. 
165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às 
diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito 
tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. 
Precedentes: ADI n.º 724-MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.04.01 e 
ADI n.º 2.659, rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 06.02.04. 3. Ação direta 
de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” (ADI 
2.464/AP, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 25.5.2007) 
 
Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de 
iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que 
revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa 
geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa 
exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão 
geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. 
(ARE 743480 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 
10/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 ) 

 

     Portanto, havendo legalidade e arrimo constitucional 

na propositura desta Lei, que possui finalidade de proteger o erário de dano 

irreparável com supressão de receita, sem a devida observância da LRF, 

solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. 

  

  

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2018. 
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