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PARECER TÉCNICO 
Projeto de Lei nº 14/2021 
Autor : Deputado Estadual Bruno Lamas 
Assunto: Altera a redação do caput do 
art. 16 da Lei nº 6.999/2001, que dispõe 
sobre o Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores – IPVA, definindo 
seu pagamento de forma parcelada. 
 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 14/2021, de autoria do Deputado Estadual Bruno 

Lamas, que tem por finalidade alterar a redação do caput do art. 16 da Lei nº 

6.999/2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, definindo seu pagamento de forma parcelada, nos seguintes 

termos: 

Art. 1°. O caput do art. 16 da Lei nº 6.999, de 27.12.2001, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 16. O Imposto relativo aos veículos usados e novos poderá ser 
pago em cota única ou em seis parcelas iguais e sucessivas, 
vencendo a cota única ou a primeira parcela na data prevista no 
regulamento e as demais, trinta dias depois. 
(...)” (NR) 
 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir do ano subsequente à sua vigência. 
 

Em sua justificativa, o parlamentar autor argumentou as razões motivadoras da 

proposta da seguinte forma: 

“(...) Considerando que é função do legislador assegurar a 
manutenção e o aperfeiçoamento das fontes de receita do Estado, (...), ao 
mesmo tempo em que formula propostas e elabora leis que contribuam para 
minorar os eventuais impactos da carga tributária sobre os orçamentos das 
famílias, (...) o parcelamento mais elástico do pagamento do IPVA certamente 
reduzirá a inadimplência, beneficiando a um só tempo o Estado, o 
contribuinte e o conjunto da população.” 
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A matéria foi protocolizada automaticamente, pelo Software para Virtualização do 

Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 22 de janeiro de 2021, e, após, lida no 

expediente da sessão do dia 03 de fevereiro de 2021. Em seguida, a propositura 

recebeu encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa para análise e parecer, 

na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, 

combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). 

Distribuída a matéria, coube-me examiná-la e oferecer parecer técnico. 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que ocorreu a 

devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, desta forma, 

destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser dispensado, sob pena 

de invalidade do referido projeto por irregularidade formal insanável, nos termos dos 

artigos 120 e 149 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos do Projeto 

de Lei no 14/2021 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos 

atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos econômicos ou de 

natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.2. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício no 

processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, 

seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da competência 

legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, se a 

competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 
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Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela CRFB/1988, em 

especial com base no que determina o princípio federativo estabelecido 

expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia legislativa de cada 

ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, desde que 

atendidos os seus preceitos e princípios. Nesse sentido, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no entanto, quanto 
ao exercício dessa prerrogativa institucional (essencialmente limitada 
em sua extensão), aos condicionamentos normativos impostos pela 
Constituição Federal, pois é nesta que reside o núcleo de emanação 
(e de restrição) que informa e dá substância ao poder constituinte 
decorrente que a Lei Fundamental da República confere a essas 
unidades regionais da Federação. Doutrina. Precedentes3. (original 
sem grifo) 

A matéria da presente propositura trata de direito tributário, mais especificamente do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A CRFB/1988, em seu art. 

24, inciso I, atribuiu à União e aos Estados a competência concorrente para legislar 

sobre direito tributário. In verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico; 
 

(NEGRITAMOS) 
 

Já o art. 155 da Carta Federal estabelece a competência dos Estados para legislar 

sobre o tributo em questão, in verbis: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
(...)  
III - propriedade de veículos automotores.  
 

(NEGRITAMOS) 
 

                                         
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
3 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 
Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
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A Constituição Estadual, em linha com o disposto na Constituição Federal, também 

estabelece, em seu art. 139, ad litteram: 

Art. 139.  Compete ao Estado instituir: 
I - impostos sobre: 
(...) 
c) propriedade de veículos automotores; 
 

(NEGRITAMOS) 
 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer competência 

legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 14/2021, não havendo, 

portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, conforme 

arts. 24, inciso I e 155, inciso III da CRFB/1988 e art. 139, inciso I, alínea “c” da 

CE/1989 supratranscritos. 

A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da inobservância do devido 

processo legislativo, isto é, existe vício no procedimento de elaboração da norma, 

seja na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases posteriores (vício 

formal objetivo). Nesta etapa, faz-se necessário analisar se não existe vício de 

inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, de iniciativa para deflagrar o presente 

Projeto de Lei. Outrossim, a Constituição Estadual, ao tratar das atribuições da 

Assembleia Legislativa, estabelece seu comando nos termos do art. 55, inciso I; a 

saber: 

Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, especialmente sobre: 
 

I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 
 

(NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 
 

A Constituição Federal - assim, como a Constituição Estadual - asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 174. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. 

                                         
4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a 

possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da 

deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado5. Este é o 

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

“A CB, ao conferir aos Estados -membros a capacidade de auto -
organização e de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória 
observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao 
processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a 
iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo sobre as 
matérias reservadas a essa iniciativa privativa. Precedentes.” 
(ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, 
DJE de 22-8-2008.) No mesmo sentido: ADI 291, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 
3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-3-2009, Plenário, 
DJE de 12-6-2009. 

 
 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 61, §1º6, as 

disposições normativas cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do 

Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a funcionamento e a atribuições de 

órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é 

reservada àquela autoridade. 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a Constituição 

Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a competência para 

propor leis sobre organização administrativa do Poder Executivo estadual; senão 

vejamos: 

                                         
5 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 
Saraiva, p. 902. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.  
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Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre:  
 

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
ou aumento de sua remuneração; 
 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar; 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do 
Estado e da Defensoria Pública; 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos do Poder Executivo. 
 

(ORIGINAL SEM NEGRITO) 
 

É evidente que a matéria da propositura em análise não se insere dentre aquelas 

cuja competência é exclusiva do Chefe do Executivo. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é pacífica em seu entendimento quanto à possibilidade de iniciativa 

parlamentar em matéria tributária: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. 
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER 
LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE 
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A 
REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE 
NÃO SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO 
QUE SE MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O 
recurso extraordinário é cabível contra acórdão que julga 
constitucionalidade in abstracto de Leis em face da Constituição 
Estadual, quando for o caso de observância ao princípio da simetria. 
Precedente: RCL 383, tribunal pleno, Rel. Min. Moreira alves. 2. A 
iniciativa para início do processo legislativo em matéria 
tributária pertence concorrentemente ao poder legislativo e ao 
poder executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF). Precedentes: Adi 724-
MC, tribunal pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 
590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, dje 
de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros 
Grau, dje de 17.08.2007). 3. In casu, o tribunal de origem entendeu 
pela inconstitucionalidade formal de Lei em matéria tributária por 
entender que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do chefe 
do poder executivo, dada a eventual repercussão da referida Lei no 
orçamento municipal. Consectariamente, providos o agravo de 
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instrumento e o recurso extraordinário, em face da jurisprudência 
desta corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 13 
divulgação: Quinta-feira, 25 de abril publicação: Sexta-feira, 26 de 
abril 20. (STF; AI-AgR 809.719; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz 
Fux; Julg. 09/04/2013; DJE 26/04/2013; Pág. 19) 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INICIATIVA LEGISL AT I VA. 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-AgR 
362.573-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 
26/06/2007; DJU 17/08/2007; Pág. 87) 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.712/01, 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IPVA E MULTAS DE 
TRÂNSITO ESTADUAIS. PARCELAMENTO. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 61, § 1º, 
II, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS AS REGRAS 
INSERTAS NESSE DISPOSITIVO SE REFEREM TÃO-SOMENTE 
A TERRITÓRIOS FEDERAIS, NÃO SENDO DE OBSERVÂNCIA 
OBRIGATÓRIA POR PARTE DOS ESTADOS-MEMBROS. 
PRECEDENTES. ADIns nºs 352/DF e 2.304/RS. Os artigos 
5º, caput, e 150, II, da Carta Magna, instituidores dos princípios da 
igualdade e da isonomia tributária, não se encontram maculados 
pela Lei atacada, haja vista a simples concessão 
de parcelamento dos débitos do IPVA e de multas de trânsito. A Lei 
inquinada de inconstitucional não institui qualquer espécie de 
tributo, motivo pelo qual rejeita-se o argumento de violação ao artigo 
155, III, da Lei Maior. Medida liminar indeferida. (STF; ADI-MC 
2474; SC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Ellen Gracie; Julg. 19/06/2002; 
DJU 02/08/2002; p. 00057)  
 

(TODOS OS NEGRITOS ACIMA SÃO DE NOSSA AUTORIA) 
 

Vale destacar que o mencionado art. 61, §1º, alínea “b”, da CRFB/1988 fala em 

competência privativa do Presidente da República para tratar de matéria tributária 

exclusivamente no caso de territórios, não existindo, portanto, nenhuma vedação em 

relação aos estados federados. 

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. Assim, resta confirmado que o 

presente Projeto de Lei não possui vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de 

deputado, e versando sobre matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, 
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apresentar-se-á plenamente possível que o Deputado Estadual proponente inicie o 
presente processo legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, 

por simetria, no art. 63 da CE/1989, em conformidade com o art. 152, inciso I, do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, observa-se que 

o Projeto de Lei nº 14/2021 não pretende emendar a Constituição Estadual, nem se 

amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19897, que traz as 

hipóteses reservadas à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei 

ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos/pressupostos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o regime de 

tramitação ordinário, nos termos do art. 1488 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, nos 

termos do art. 2219, observado o disposto no art. 22310 do Regimento Interno da 

ALES. 

                                         
7 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 
II - lei de organização judiciária; 
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 
IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 
VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 
XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
8 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
I - de urgência; 
II - ordinária; 
III - especial. 
9 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 
I - pela Mesa; 
II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 
IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
10 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
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- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19411 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas 

por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta 

dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 200, l12, do 

Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o simbólico, 

podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II13 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição em análise. 

2.3. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo 

e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na Constituição 

Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições Federal ou 

Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e 

princípios das Constituições Federal e Estadual. Não há que se falar, assim, em 

ofensa a quaisquer princípios, direitos e garantias estabelecidos nas Constituições 

Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente a direito tributário, não ocorre violação a Direitos 

Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na data de sua 

publicação (art. 2º), com produção de efeitos a partir do ano subsequente à sua 

vigência está adequada.  

                                         
11 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 
dos Deputados. 
12 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 
II - nominal; 
13 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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Destarte, o Projeto de Lei no. 14/2021 está de acordo com as regras e princípios 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 

2.4. Juridicidade e Legalidade 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em 

sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há oposição na 

doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, 

material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

Cabe mencionar, porém, que não consta, nos autos, evidência de publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, conforme determina o art. 149 do 

Regimento Interno da ALES. 

Analisando a compatibilidade da propositura com a Lei Complementar no. 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), verifica-se que o presente projeto de lei 

prevê o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA em seis parcelas iguais e sucessivas, não caracterizando hipótese de renúncia 

de receita, haja vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses - as 

hipóteses de renúncia de receita estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal 

em seu art. 14,  §1º, 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:  
 

(...) 
 

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.  

 

(NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 
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Replicando, tem-se que, dessa forma, o projeto de lei em análise não acarreta 

nenhuma renúncia de despesa, muito pelo contrário visa aumentar a arrecadação do 

imposto com um prazo de pagamento maior que possibilite ao contribuinte efetivar o 

pagamento. Outrossim, firma-se o diagnóstico de que o projeto de lei não afronta a 

legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a todos os preceitos.  

2.5. Técnica Legislativa 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou as correções devidas na redação do 

referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa à fl. 10 dos autos), com as 

quais estou de acordo e opino pela sua adoção. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 14/2021, de 

autoria do Deputado Estadual Bruno Lamas. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2021. 

 

GUSTAVO MERÇON 
Procurador Adjunto 
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