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DESPACHO DE DILIGÊNCIA 

 
PROJETO DE LEI nº 321/2022. 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 

EMENTA: “Dispõe sobre a internalização da 

Resolução nº 15, de 8 de julho de 2022, do Senado 

Federal – que estabelece, nos termos do art. 155, § 6º, 

incisos I e II, da Constituição Federal, alíquota mínima 

de 0% (zero por cento) para o Imposto Sobre 

Propriedade De Veículos Automotores (IPVA) para 

veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento e setenta) 

cilindradas.” 

 

 

- RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 321/2022, de autoria do Deputado Bruno Lamas, que 

visa conceder benefício fiscal, no que tange a adoção, para o Estado do Espírito 

Santo, dos termos da Resolução nº 15, de 8 de julho de 2022, do Senado Federal – 

que estabelece, nos termos do art. 155, § 6º, incisos I e II, da Constituição Federal, 

alíquota mínima de 0% (zero por cento) para imposto sobre propriedade de 

veículos automotores (IPVA) para veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento e 

setenta) cilindradas. Para tanto, altera a atual redação do art. 12, da Lei Estadual nº 

6.999, de 27 de dezembro de 2021. Por fim, prevê que o início de sua vigência se 

daria na data de sua publicação, contudo produzindo efeitos a partir de 1º de 

janeiro do exercício financeiro subsequente. 

 

Nesses termos, a medida normativa oriunda do Projeto de Lei nº 321/2022 

pretende criar norma especial para o veículo que especifica nos termos da inclusão 

do inciso III, ao art. 12 da Lei Ordinária Estadual nº 6.999, de 27 de dezembro de 

2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA. Nota-se que este benefício é facultativo para os Entes Federados estaduais, 

nos termos previsto no §6º, do art. 155, da Constituição Federal, combinado com a 

recente Resolução do Senado Federal nº 15, de 8 de julho de 2022. Senão vejamos: 

 
“CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

I - ............................. 

II - ............................. 

III - propriedade de veículos automotores. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350037003500320038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 321/2022 página 

carimbo / rubrica 

 

2 

 

 

(...) 
 

§ 6º O imposto previsto no inciso III: 

I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; 

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e 

utilização.” 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 15/2022 – SENADO FEDERAL 

 

Art. 1º A alíquota mínima do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), previsto no art. 155, inciso III, da Constituição 

Federal, definida nos termos do § 6º, incisos I e II, do mesmo artigo, será 

de 0% (zero por cento) para veículos de 2 (duas) rodas de até 170 

(cento e setenta) cilindradas. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro 

subsequente. 

 

(todos os negritos acima são de nossa autoria) 

 

Isto posto, registra-se que a pretensão de instituir o benefício fiscal, para os 

proprietários de veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento e setenta) cilindradas, 

é facultativo para os Estados Membros da Federação e deve se adequar as 

exigências legais inerentes a natureza da isenção tributária que visa instituir. 

 

Preliminarmente, quanto ao tramite legislativo, a referida proposição foi 

protocolizada automaticamente, pelo Software para Virtualização do Poder 

Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 12 de julho de 2022; e lida no expediente da 

Sessão do dia 13 do mesmo mês e ano. Por fim, o projeto de lei veio a esta 

Procuradoria para exame e parecer e, desta forma, distribuída a matéria, me coube 

examiná-la e oferecer o Parecer Técnico respectivo, na forma do art. 3º, inciso XX, 

da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o 

art. 121 do Regimento Interno da augusta Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). Contudo, a análise dos autos depende 

de diligência para sanear exigências jurídicas imprescindíveis para efeito de 

validade do próprio Projeto de Lei nº 321/2022.   
 

É o relatório. 

 

– FUNDAMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 
 

Nessa linha, a proposição legislativa sob análise tem a teleologia acima narrada, e, 

nestes termos, a justificativa da proposição indica que a finalidade do projeto ora 
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em estudo é a de conceder o benefício fiscal compreendido como “(...) finalidade 

de zerar a alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) para veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento e setenta) cilindrada”. 

Definido o objeto normativo, passemos a circunstância jurídica desta diligência: 

 

Preliminarmente, verifica-se a competência estadual para legislar sobre o tema em 

debate, por se tratar de matéria relacionada a direito tributário (especificamente 

sobre IPVA); caracterizando sua constitucionalidade, nos termos dos art. 24, inciso 

I, e art. 155, inciso III, da Constituição da República, e dos art. 55, inciso I, e art. 

139, inciso I, alínea “c”, da Constituição Estadual, in verbis: 

 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 
 

I-direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;” 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 
 

(...) 
 

III - propriedade de veículos automotores. 

 

 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

 

“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;” 

 

Art. 139.  Compete ao Estado instituir: 
 

I - impostos sobre: 
 

(...) 
 

c) propriedade de veículos automotores; 

 

 

Com arrimo dos preceitos constitucionais mencionados acima já asseverou o 

Supremo Tribunal Federal: 
 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INICIATIVA LEGISLATIVA. 
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1. A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração 

do processo legislativo em matéria tributária. 
 

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
 

 (STF - RE: 362573 MG, Relator: Min. EROS GRAU, Data de 

Julgamento: 26/06/2007, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-082 

DIVULG 16-08-2007. 
 
 

Por sua vez, a alínea “b”, do §1º, do art. 61, da CF/88 determina serem de 

iniciativa reservada do Presidente da República as leis que disponham sobre 

“organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios”, ou seja, in casu, a 

iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Federal é própria e 

exclusiva para territórios federais. Vale dizer que não replica esta iniciativa, por 

simetria, para os Governadores e Prefeitos. Neste diapasão, sedimentou o Excelso 

Pretório: 
 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.616, 

DE 3 DE JANEIRO DE 2002, DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Improcede a alegação de que a lei 

estadual ora atacada, por dizer respeito a matéria tributária, seria da 

iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual pela aplicação 

aos Estados do disposto, no tocante ao Presidente da República, no artigo 

61, § 1º, II, "b", da Constituição, o qual seria aplicável aos Estados-

membros. E improcede porque esse dispositivo diz respeito apenas à 

iniciativa exclusiva do Presidente da República no tocante às leis que 

versem matéria tributária e orçamentária dos TERRITÓRIOS.” (STF, 

Tribunal Pleno, ADIMC nº 2.599/MT, rel. Min. MOREIRA ALVES, 

pub. no DJ de 13.12.2002, p. 59) 
 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 553/00, 

DO ESTADO DO AMAPÁ. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. Ausência de 

ofensa ao artigo 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal, pois as regras 

insertas nesse dispositivo se referem tão somente a Territórios Federais, 

não sendo de observância obrigatória por parte dos Estados-membros. 

Precedentes: ADIns nºs 352/DF e 2.304/RS. O inciso II do artigo 165 da 

Carta Magna, por aludir a normas relativas a diretrizes orçamentárias, 

não se aplica a normas que dizem respeito a direito tributário, como o são 

aquelas que concedem benefícios fiscais. Precedente: ADIn nº 724/RS. 

Medida liminar indeferida.” (STF, Tribunal Pleno, ADIMC nº 2.464/AP, 

rel.Min. ELLEN GRACIE, pub. no DJ de 28.06.2002, p.88) 
 
 

Portanto, no âmbito da União, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios, a 

iniciativa de leis sobre matéria tributária é comum entre os Chefes do Poder 
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Executivo e os membros do Poder Legislativo. Não obstante, a análise jurídica 

identificou um gravame constitucional/legal sanável do objeto normativo do 

Projeto de Lei nº 321/2022, a saber: 

 

EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 14 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF (LEI COMPL. Nº 101/2000) 

 

Por sua vez, o benefício fiscal objetivado pelo Projeto de Lei nº 321/2022 implica 

em renúncia direta de receita, e, consequentemente, afeta o equilíbrio econômico-

financeiro do Estado. Assim, os autos da proposição deveriam ter sido, também, 

instruídos previamente com os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), de modo a evitar que a pretensa 

renúncia da receita acarrete impacto orçamentário comprometedor para a 

manutenção das ações públicas da Administração estadual. Vejamos o dispositivo 

legal da LRF:  
 

 

“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.” 
 

(NEGRITAMOS) 
 

 

Entende-se, assim, que o projeto de lei representa supressão de receita e, nestes 

termos, não poderia apresentar ausência de previsão da fonte de custeio 

indispensável à manutenção do equilíbrio orçamentário estadual, bem como, 

da caracterização da estimativa do impacto orçamentário financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e, também, nos dois exercícios 
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seguintes. Além do mais, não se encontra, igualmente, a demonstração, pelo 

proponente, de que a renúncia - originada do benefício fiscal pretendido - foi 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou mesmo as 

medidas de compensação, prevista no inciso II do art. 14 da Lei 

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

- DISPOSITIVO DE DILIGÂNCIA 

 

À vista de todo o exposto, concluímos pela necessidade de diligência, com a 

medida de retorno da proposição ao seu autor para que o mesmo possa instruir os 

presentes autos com os documentos oficiais exigidos pelo artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000). 
 

É como opino. 

Vitória (ES), 26 de julho de 2022. 
 

Gustavo Merçon 

Procurador Legislativo 
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