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Projeto de Lei n.º: 278/2018  

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 

Imposto de Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS. Mens. 

157 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O Excelentíssimo Senhor Governador apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de alterar a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 

Imposto de Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS. Mens. 

157 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 278/2018. 

Conforme bem demonstra a Mensagem Governamental: “a medida, além 

de atender pleito do setor, também adequa a legislação estadual ao precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário nº 593.849, 

que afirma: ‘É devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 

substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à 

presumida’”. Nesta linha, cabe diagnosticar que a pretensa medida não corresponde à 

concessão de nenhum benefício fiscal, haja vista que o PMPF, que constitui base de 

cálculo do ICMS, já tem previsão no § 8º, do art. 16, da própria Lei Ordinária Estadual 

nº 7.000/2001. 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado sugiro 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados. 

Vitória/ES, 06 de novembro de 2018. 
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Coordenador da Setorial Legislativa 
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