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Mensagem nº 441/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de 
Lei que “Introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001”, que 
dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, e dá outras providências. 

 

A proposta reflete o atendimento à demanda apresentada Sindicato da 
Indústria de Bebidas em Geral do Estado do Espírito Santo – Sindibebidas/ES, 
propondo tratamento tributário diferenciado, aplicando-se as alíquotas de 12%, no 
curso do ano de 2018, e de 17% a partir do ano de 2019, para as operações internas 
com aguardente de cana-de-açúcar, aguardente de melaço, vinhos de uvas frescas, 
incluídos os vinhos enriquecidos com álcool, outras bebidas fermentadas, misturas 
de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não 
alcoólicas. 

 

Importante ressaltar que este tratamento tributário será restrito àquelas 
operações internas, promovidas por estabelecimento industrial localizado neste 
Estado, exclusivamente artesanal, desde que a produção anual seja limitada a 
30.000 litros, objetivando estimular a competitividade de produtores dessas bebidas, 
em face das dificuldades da realidade econômica vivenciada em nosso País, o que 
se reverterá em benefícios para o Estado, sob os diversos aspectos envolvidos 
nessa cadeia produtiva. 

 

Diante das considerações acima exposta, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 
presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

Identificador: 350037003100370031003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 

2 
 

  

 

 

PROJETO DE LEI Nº 479/2017 

 

Introduz alteração na Lei nº 7.000, de 

27 de dezembro de 2001. 

 

Art. 1º Esta Lei introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, 

que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação. 

 

Art. 2º O art. 20 da Lei nº 7.000, de 2001, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 20.  (...) 

I - (...) 

(...) 

e) a partir de 1º de janeiro de 2019, observado o disposto no § 6º, nas 

operações internas com os seguintes produtos, desde que produzidos de 

forma artesanal, por estabelecimento industrial localizado neste Estado: 

1. aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço, classificadas no código 

NCM/SH 2208.40.00; e 

2. vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool, 

classificados na posição NCM/SH 2204; 
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II - (...) 

(...) 

n) até 31 de dezembro de 2018, nas operações internas de que trata o 

inciso I, “e”, observado o disposto no § 6º; 

(...) 

§ 6º Para os efeitos dos incisos I, “e” e II, “n” do caput, considera-se como 

artesanal a produção limitada a 30.000 (trinta mil) litros nos últimos doze 

meses de funcionamento, sendo que este limite será proporcional ao 

número de meses, inclusive frações, no caso de estabelecimento em 

funcionamento há menos de doze meses.” (NR) 

 

Art. 3º Fica restabelecida, no período compreendido entre 24 de novembro de 

2017 a 21 de fevereiro de 2018, a vigência das disposições contidas no inciso 

XI e nos §§ 14 e 15 do art. 5º-A da Lei nº 7.000, de 2001, revogados pelo art. 6º, 

I, da Lei nº 10.773, de 23 de novembro de 2017. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, exceto quanto ao 

seu art. 3º que produzirá efeitos a partir de 24 de novembro de 2017.  
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