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Pedido de Diligência 

Projeto de Lei nº: 178/2018 

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O Projeto de Lei no. 178/2018 tem por objetivo incluir 

dispositivos na Lei no. 7.000/2001 para conceder benefícios tributários 

(anistia de multas e juros) relativos ao imposto sobre operações à circulação 

de mercadorias (ICMS) para determinadas empresas. 

Preliminarmente, verifica-se a competência estadual para legislar 

sobre o tema, por se tratar de matéria relacionada a direito tributário, pois 

trata-se de competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, I1, 

da CRFB/1988 e do art. 552 da CE/1989. 

Tendo em vista que a anistia de multas e juros ora proposta 

pode importar em diminuição da receita e, consequentemente, afetar o 

equilíbrio econômico-financeiro do Estado, deve ser apresentada estimativa 

do impacto orçamentário da medida, bem como demonstrada a forma como 

será compensada a perda, ou que a referida redução não comprometerá o 

orçamento anual. 

                                                 
1 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

I-direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
2 Art.55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre as matérias de competência do 

Estado, especialmente sobre: 

I-tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 
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Com efeito, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 - é estabelecer os critérios e formas 

para prevenir os riscos e corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio 

das contas públicas e, para tanto, estabelece requisitos legais para a 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, 

onde se enquadra a anistia de impostos, a teor do seu art. 14, 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  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei 

de diretrizes orçamentárias;  

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.  

§ 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.”  

 

Entende-se, assim, que a presente propositura 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. 

Assim sendo, uma vez que não se encontram nos autos: i) a 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, nos termos do artigo 16 da LRF; e 
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ii) a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária ou das medidas de compensação 

prevista no inciso II do artigo 14 da LRF; cumpre solicitar que o presente 

processo baixe em diligência para que seja providenciada sua instrução 

junto ao autor da proposição. 

Desta feita requer que sejam deferidas a solicitação acima para 

instrução regular do feito, sem as quais restariam prejudicadas as análises 

dos aspectos da juridicidade e legalidade da proposição. 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

Vitória, 25 de julho de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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