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DESPACHO DE DILIGÊNCIA 
 
PROJETO DE LEI Nº 257/2021 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
EMENTA: Altera a Lei n° 7.001, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre a 
Taxa de Serviços Diversos. 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 257/2021, de autoria do Deputado Bruno Lamas, de 

instituir benefício fiscal de redução dos valores devidos por taxas em razão do 

exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços 

públicos específicos e divisíveis de trânsito, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição. Tal benefício fiscal refere-se aos itens 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.21, 2.25, da Tabela III, constante da Lei n.º 7.001, de 27 de 

dezembro de 2001. 

Nota-se que a “taxa” é espécie tributária e, nesse sentido, impõe o Código Tributário 

Nacional (artigos 111, 175, 176, 177 etc.) que a interpretação de legislação tributária 

que outorgue benefício fiscal deva ser literal e que tais benefícios devem decorrer 

de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão 

(Princípio da Legalidade). 

Logo, a lei que institui o benefício fiscal deve ser específica com relação aos tributos 

que pretende isentar e a todos os requisitos para a obtenção do benefício. Não 

obstante, quanto à legalidade, cumpre-nos verificar ainda o cumprimento do 

disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual tem o seu fundamento de 

validade previsto no art. 163, inciso I, da Constituição Federal1, constituindo uma 

norma geral sobre finanças públicas que tem o propósito de garantir o controle 

financeiro de todos os entes políticos, e que, por isso, todos devem se sujeitar. 

Outrossim, a função primordial da taxa é fiscal (arrecadatória), por se tratar de um 

tributo instituído com a única finalidade de remunerar as atividades estatais 

                                                
1 Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
(...) 
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exercidas ou postas à disposição do contribuinte. Todavia, para se estabelecer um 

benefício de redução de seus respectivos vaores devidos em caráter não geral, o 

legislador deve observar, preliminarmente, o art. 14 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF, o qual preceitua: 

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. 

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 
benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas 
no mencionado inciso. 

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 
I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 

(original sem destaque) 

Destarte, a alteração de alíquota ou a modificação de base de cálculo das taxas 

instituída no projeto de lei ora em apreço é considerada não geral, pois beneficia 

especificamente o proprietário de veículo automotor, haja vista que incide 

exclusivamente na relação dos itens 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 

2.16, 2.21, 2.25, da Tabela III, constante da Lei n.º 7.001, de 27 de dezembro de 

2001. Logo, há necessidade de comprovar estes requisitos do art. 14 da LRF, 

destarte, faz-se necessário solicitar ao autor do projeto em análise ou ao setor 

competente da Casa para que carreie aos autos com as informações pertinentes - 
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como possibilita a presente diligência nos termos do art. 18-A da Lei Complementar 

nº 287/2004: 

Art. 18-A. São prerrogativas do Procurador da Assembleia Legislativa:  

(...) 

IX - solicitar, para o exercício de suas atribuições, documentos e 
diligências dos demais órgãos e servidores da Assembleia Legislativa; 

De igual monta, que seja enviada a presente proposição ao seu autor, para que 

indique quais serão as “medidas de compensação” financeira decorrentes do 

pretenso benefício fiscal colmatado pelo Projeto de Lei nº 257/2021 (aumento de 

receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

majoração ou criação de tributo ou contribuição para fins de compensação de 

receita para o erário estadual). 

Em face do exposto, solicitamos ao parlamentar autor (Deputado Bruno Lamas) e à 

Consultoria Temática da Casa para que realizem as diligências necessárias para 

carrear, aos presentes autos do Projeto de Lei nº 257/2021, as seguintes 

informações: 

a) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes;  

b) estudo que verifique a conformidade desta proposição com o disposto na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) e, pelo menos, uma das seguintes condições 

 Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de 

receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de diretrizes 

Orçamentárias; 

 Estar acompanhada de medidas de compensação, no exercício 

em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, por meio 

do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
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ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. Se o ato de concessão do incentivo de que trata esta 

proposição decorrer da condição contida neste item, o benefício só 

entrará em vigor quando implementadas as medidas aqui 

referidas. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória (ES), 22 de junho de 2021. 

Gustavo Merçon 
Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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