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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

 

PROJETO DE LEI Nº 244/2018 (Mensagem Governamental nº 126/2018) 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: “Altera a Lei nº 10.568, de 26 de julho de 2016.” 

Considerando que o objeto normativo do Projeto de Lei nº 244/2018, encaminhado pela 

Mensagem Governamental nº 126/2018, objetiva alterar a Lei nº 10.568, de 26 de julho 

de 2016, de modo a conceder redução na alíquota interna do ICMS de 25% para 12%, 

podendo, ainda, ser reduzida até para 7%, em relação às saídas internas que 

destinarem querosene de aviação – QAV, verifica-se a necessidade do projeto de lei 

ora em comento ser instruído com as exigências previstas no artigo 14 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). A 

saber: 

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. 

Nota-se, mais uma vez, que não constam tais documentos nos autos do Projeto de Lei 

nº 244/2018. Da mesma forma que a Mensagem Governamental nº 126/2018 indica 
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correlação do referido projeto com o Convênio ICMS nº 188/17, mas tal Convênio não 

foi, igualmente, acostado a dita Mensagem, sendo que o artigo 143, incisos IV e VI, do 

Regimento Interno não admite proposições que aludindo a regulamento ou que faça 

menção a documento público não apresente-os. Ad litteram: 

Art. 143.  Não se admitirão proposições: 

(...) 

IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, decisões judiciais ou qualquer 

outro dispositivo legal, não se façam acompanhar de sua transcrição, exceto os 

textos constitucionais e leis codificadas; 

(...) 

VI - que, fazendo menção a contratos, concessões, documentos públicos, 

escrituras, não tenham sido estes juntados ou transcritos; 

Sendo assim, salvo melhor juízo, vislumbro a necessidade de diligência para que o 

autor do Projeto de Lei nº 244/2018 instrua os autos do mesmo com os documentos 

indicados no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), bom como, com cópia do Convênio ICMS nº 188/17. 

Vitória, 02 de outubro de 2018. 

Gustavo Merçon 
Procurador 
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