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Projeto de Lei n.º: 187/2018  

Mensagem: 096/2018 

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Altera a Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que define as taxas 

devidas ao Estado em razão do exercício regular do Poder de Polícia e dá outras 

providências, visando à adequação da legislação. 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado, que apresenta o seguinte assunto: Altera a Lei nº 7.001, de 27 de 

dezembro de 2001, que define as taxas devidas ao Estado em razão do 

exercício regular do Poder de Polícia e dá outras providências, visando à 

adequação da legislação. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo 

de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700 do ano de 2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 16 de julho de 2018, lida 

no expediente da sessão ordinária realizada no dia 08 de agosto de 2018, e, 
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posteriormente, foi publicada no Diário do Poder Legislativo DPL – edição do dia 

09 de agosto de 2018. 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer 

técnico, nos termos do art. 121 do Regimento Interno - Resolução nº 2.700 do 

ano de 2009. 

 

É o relatório. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Da competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

da competência de iniciativa da matéria 

 

Não se pode olvidar a competência legislativa Estadual para tratar 

de assunto relacionado sobre o tema em debate por se tratar de matéria 

relacionada a tributo cuja sua instituição é de competência dos Estados e do 

Distrito Federal; não caracterizando inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 

 

Entretanto o presente projeto de lei, não trata apenas de legislar 

sobre tributo, mas sim altera com isenção taxas em razão do exercício regular 

do poder de polícia. 

 

Desta feita, no presente caso, em razão de suas peculiaridades, ao 

tratar da matéria a proposição é de competência do Chefe do Poder Executivo 

para organizar a administração pública. 
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Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os 

Estados-membro, em tema de processo legislativo, devem observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal (princípio da simetria). Neste 

sentido, seguem ementas de acórdãos proferidos por aquela Egrégia Corte: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O 

PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA 

DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL 

E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa 

do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de 

iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da 

Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de 

Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de 

competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não 

retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação direta 

de inconstitucionalidade julgada procedente.
1
 (grifou-se) 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

 

A.2 - Da espécie normativa 

 

O art. 61, inciso III da Constituição Estadual prevê como uma das 

espécies normativas a Lei Ordinária. Nesse mesmo sentido, art. 141, inciso II do 

Regimento Interno.  

                                                 
1
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Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

... 

III - leis ordinárias; 

 

Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função 

legislativa por via das seguintes proposições: 

... 

II - projeto de lei; 

 

No mesmo sentido, verifica-se que o tributo em questão não 

encontra-se sob a reserva de Lei Complementar de maneira que está 

constitucionalmente correto tratar sobre taxa por meio de Lei Ordinária. 

 

No mesmo sentido, deve-se elucidar ser inaplicável o art. 146 da 

Constituição da República no presente caso, tendo em vista que o presente 

Projeto de Lei não disciplina matéria relacionada a: conflito de competência em 

matéria tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar ou normas 

gerais em matéria de legislação tributária (por exemplo: definição dos tributos e 

suas espécies, fato gerador, bases de cálculo, contribuinte, obrigação tributária, 

lançamento tributário, crédito tributário, prescrição tributária, decadência 

tributária, ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, definição de 

tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte). Neste contexto, apresenta-se constitucional tratar 

da presente matéria por meio de Lei Ordinária. 

 

Destarte, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Do regime inicial de tramitação da matéria, do quórum 

para sua aprovação e do processo de votação a ser utilizado 
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O referido Projeto de Lei deve seguir o procedimento ordinário, 

conforme preceitua o art. 148, inciso II do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700 de 15 de julho de 2009), in verbis:  

 

Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes 

regimes de tramitação: 

... 

II - ordinária; 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o art. 194 

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009), é necessária 

a maioria simples dos membros desta Casa de Leis, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados, senão vejamos:  

 

Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, 

serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a 

inteligência do art. 200, inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 

de julho de 2009), o processo a ser utilizado é o simbólico:  

 

Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 

 

 

A.4 – Da constitucionalidade material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do 

Excelentíssimo Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira 
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Mendes, em sua obra Curso de Direito Constitucional, 2ª Edição, ano 2008, 

Editora Saraiva, às páginas 1013, in verbis: 

 

“Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro 

constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou 

do excesso de poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos 

mais tormentosos temas do controle de constitucionalidade 

hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os 

fins constitucionalmente previstos ou de constatar a 

observância do princípio da proporcionalidade, isto é, de se 

proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato 

legislativo.”  

 

Ao examinar o conteúdo da proposição, constata-se que seus 

dispositivos são compatíveis com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual e a inexistência de contrariedade aos princípios, direitos e 

garantias previstos na Constituição da República, inclusive os contidos no seu 

art. 5º, a exemplo dos princípios da isonomia e do respeito ao direito adquirido, 

ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

Quanto ao princípio da isonomia, não há falar em sua violação, 

porquanto não se pretende dispensar tratamento diferenciado a qualquer pessoa 

jurídica ou natural. 
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Como se trata de matéria atinente a direito tributário, não há falar 

em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição da República, 

seja na Constituição Estadual. 

 

Prosseguindo, inexiste violação ao direito adquirido, ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

No mesmo sentido, não resta caracterizado desvio de poder ou 

excesso de poder legislativo, uma vez que a presente proposição visa 

resguardar o pacto federativo e observa o princípio constitucional da eficiência 

ao proporcionar ganho para o erário em razão do aporte de receita decorrente 

de taxa.  

 

B - DA JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender 

que o presente Projeto de Lei respeita as demais formalidades previstas no 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009).  

 

Quanto a adequação do Projeto de Lei com o ordenamento 

jurídico, observa-se a conformidade com a legislação em vigor. 

 

No que diz respeito a adequação do presente Projeto de Lei com o 

Código Tributário Nacional, observa-se também sua adequação. 

 

C - DA TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

Verifica-se no projeto em tela a observância dos ditames da Lei 

Complementar nº 95 do ano de 1998, máxime quanto a sua estruturação, art. 3º, 
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sua articulação e redação, respectivamente arts. 10 e 11, ambos do mesmo 

diploma legal anteriormente citado.  

 

A Lei Complementar nº 95 do ano de 1998 recomenda a previsão 

expressa da vigência da lei, reservando aos projetos de pequena repercussão a 

reserva de vigência na data de sua publicação, nos termos do art. 8º da Lei 

Complementar nº 95/98.   

 

Logo, a previsão de entrada em vigor na data da publicação atende 

ao disposto no referido artigo. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de 

Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação ficando evidenciado o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege 

a redação dos atos normativos. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

187/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 16 de agosto de 2018. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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