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da celeridade, da transparência e da segurança 

jurídica. 

 

§ 1º A tramitação dos processos e a comunicação 

entre a Administração Fazendária e o contribuinte 

dar-se-ão preferencialmente por meio eletrônico, 

conforme dispuser a legislação. 

§ 2º A autenticação de cópia de documentos poderá 

ser feita mediante cotejo da cópia com o original pelo 

próprio servidor a quem o documento deva ser 

apresentado, se não houver sido anteriormente feita 

por tabelião. 

§ 3º Fica vedada, a exigência de reconhecimento de 

firmas em documentos, por parte de órgãos e 

entidades da Administração direta, autárquica e 

fundacional, ressalvadas as determinações legais. 

§ 4º Verificada, a qualquer tempo, a falsificação de 

assinatura em documento público ou particular, o 

dirigente da repartição ou entidade declarará a 

invalidade do documento e dará conhecimento do 

fato à autoridade competente para instauração do 

respectivo processo penal.  

 

Art. 21. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo 

Estadual que necessitarem de documentos 

comprobatórios da regularidade da situação dos 

contribuintes, de atestados, de certidões ou de outros 

documentos comprobatórios que constem em base de 

dados oficial da Administração Pública Estadual 

deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade 

responsável pela base de dados, sem prejuízo de, na 

hipótese de não obtenção de tais dados, exigi-los 

diretamente dos contribuintes. 

 

Art. 22. A SEFAZ deverá disciplinar a forma de 

permitir que os arquivos contabilísticos dos 

contribuintes existentes em suporte físico, que devam 

ser mantidos por mais de 05 (cinco) anos, possam ser 

substituídos por arquivo em suporte eletrônico, 

devidamente certificado. 

  

Art. 23. São diretrizes do Governo do Estado para 

desburocratização e simplificação tributárias: 

 

I - a implementação de programa de simplificação 

para o desenvolvimento da atividade empresarial; 

II - o aprimoramento dos canais de informação 

disponibilizados pela SEFAZ; 

III - a gestão eletrônica de documentos e a utilização 

do processo administrativo-fiscal em formato digital 

no âmbito da SEFAZ; 

IV - a utilização de meio eletrônico para 

comunicação entre a Administração Fazendária e os 

contribuintes; e 

V - permitir, na forma da legislação, o pagamento de 

tributos com cartões de crédito. 

CAPÍTULO V 

DO GRUPO DE TRABALHO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAZENDA - GTFAZ 

 

Art. 24. Fica instituído o Grupo de Trabalho da 

Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do 

Espírito Santo – GTFAZ que tem por objetivo 

promover o bom relacionamento entre o Fisco e o 

contribuinte em relação ao aprimoramento e 

aplicação da legislação tributária. 

 

Art. 25. O GTFAZ será presidido pelo Secretário de 

Estado da Fazenda ou, mediante delegação deste, 

pelo Subsecretário de Estado da Receita. 

 

Parágrafo único. A organização, a composição e o 

funcionamento do GTFAZ serão disciplinados por 

ato do Secretário de Estado da Fazenda. 

 

Art. 26. A participação no GTFAZ é considerada 

serviço público relevante, de natureza voluntária, não 

remunerado. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 27. São inválidos os atos e procedimentos de 

fiscalização que desatendam os pressupostos legais e 

regulamentares, especialmente nos casos de: 

 

I - incompetência do órgão ou agente; e 

II - omissão de procedimentos essenciais. 

 

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

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 Identificador: 33003700360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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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 

 

 

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; 

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.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 442/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Fundo 

Estadual de Apoio à Conservação e Manutenção das 

estradas que integram o “Programa Caminhos do 

Campo do Estado do Espírito Santo”. 

 

A presente proposta visa fortalecer o 

Programa Caminhos do Campo e dar celeridade as 

ações preventivas e corretivas, mediante transferência 

de recursos financeiros aos municípios capixabas que 

detenham condições de executar, por meio de gestão 

própria, os serviços necessários para manter as 

condições satisfatórias de trafegabilidade das estradas 

que integram o Programa.   

 

O Fundo será vinculado e administrado pela 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, gestora do Programa Caminhos 

do Campo. A transferência de recurso se dará após a 

avaliação do Plano de Aplicação que deverá ser 

apresentado pelo Município, indicando os trechos a Identificador: 33003700360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


