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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 61/2018 

Autor (a): Deputado Estadual Bruno Lamas  

Assunto: Altera a redação do caput do art. 30 da Lei nº 10.011/2013, que 

dispõe sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), definindo seu pagamento de forma 

parcelada. 

 

I - RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 61/2018, de autoria do Deputado 

Estadual Bruno Lamas, que tem por finalidade alterar a redação do caput do 

art. 30 da Lei nº 10.011/2013, que dispõe sobre o Imposto de Transmissão 

Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), definindo seu 

pagamento de forma parcelada, nos seguintes termos: 

Art. 1º O caput do art. 30 da Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013, que 
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 30. O pagamento do imposto poderá ser parcelado em doze 
vezes iguais e sucessivas.”  
(...)  

Identificador: 37003400380038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 061/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 2 

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do ano subsequente à sua vigência. 
 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“O tema é de grande relevância tanto no aspecto econômico, 
social quanto jurídico. 

Atualmente no Brasil houve um crescimento de necessidade do 
cidadão planejar a sucessão independente do nível do seu poder 
econômico, não apenas para fugir da arrecadação do Estado, mas para 
prevenir disputas familiares na abertura de inventário.(...)” 

 
 

A matéria foi protocolada em 13.03.2018 e lida no expediente da 

sessão do dia 19.03.2018. Não consta, nos autos, até o momento, evidência 

de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, 

porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). A Diretoria de 

Redação ofereceu estudo de técnica legislativa à fl. 06 dos autos. 

       Após, recebeu encaminhamento para essa Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação com o fim de elaboração de 

Parecer na forma do Art. 41, inciso I da Resolução nº 2700/2009 (Regimento 

Interno). 

 
         Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise  
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.2. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum 

tipo de vício no processo de formação das normas, seja no processo 

legislativo de sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância 

da competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário 

verificar, aqui, se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da 

União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República, desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A matéria da presente propositura trata de direito tributário, mais 

especificamente do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A CRFB/1988, em seu art. 24, I, atribuiu 

                                                 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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à União e aos Estados a competência concorrente para legislar sobre direito 

tributário. In verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico; 
 
 

Já o art. 155 da Carta Federal estabelece a competência dos 

Estados para legislar sobre o tributo em questão, verbis: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos; (...) 
 

A Constituição Estadual, em linha com o disposto na Constituição 

Federal, também estabelece, em seu art. 139, verbis: 

Art. 139.  Compete ao Estado instituir: 
I - impostos sobre: 
a) transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 
direitos; 

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 

61/2018, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por 

vício de competência, conforme arts. 24, I e 155, I da CRFB/1988 e art. 139, I, 

“a” da CE/1989 supratranscritos. 
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A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da 

inobservância do devido processo legislativo, isto é, existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Nesta etapa, faz-se necessário analisar se não existe vício de 

inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, de iniciativa para deflagrar o 

presente Projeto de Lei.  

A Constituição Estadual, ao tratar das atribuições da Assembleia 

Legislativa, estabelece sua para tratar da matéria, nos termos do art. 55, I, 

verbis: 

Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, especialmente sobre: 
I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 
(...) 

 

A Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, 

asseguram a independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

respectivamente em seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes 

pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em regra 

constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 

                                                 
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a 

apenas algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a 

conveniência e a oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno 

do assunto reservado.4 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 61, 

§1º5, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência privativa do 

Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a funcionamento e 

a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas em norma 

cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a 

Constituição Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização administrativa do Poder 

Executivo estadual, verbis: 

                                                 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São 

Paulo: Saraiva, p. 902. 
5 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração 

dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 

Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, 

reforma e transferência para a reserva.  
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Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 
remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do 
Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos do Poder Executivo. 

[original sem grifo] 
 
 

É evidente que a matéria da propositura em análise não se insere 

dentre aquelas cuja competência é exclusiva do Chefe do Executivo. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em seu entendimento 

quanto à possibilidade de iniciativa parlamentar em matéria tributária: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. 
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER 
LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. 
POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGIU 
CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso extraordinário é 
cabível contra acórdão que julga constitucionalidade in abstracto 
de Leis em face da Constituição Estadual, quando for o caso de 
observância ao princípio da simetria. Precedente: RCL 383, tribunal 
pleno, Rel. Min. Moreira alves. 2. A iniciativa para início do 
processo legislativo em matéria tributária pertence 
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concorrentemente ao poder legislativo e ao poder executivo (art. 
61, § 1º, II, b, da CF). Precedentes: Adi 724-MC, tribunal pleno, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira 
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, dje de 06.09.2011; RE 
362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, dje de 
17.08.2007). 3. In casu, o tribunal de origem entendeu pela 
inconstitucionalidade formal de Lei em matéria tributária por 
entender que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do 
chefe do poder executivo, dada a eventual repercussão da referida 
Lei no orçamento municipal. Consectariamente, providos o agravo 
de instrumento e o recurso extraordinário, em face da 
jurisprudência desta corte. 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 13 divulgação: Quinta-feira, 25 de abril publicação: 
Sexta-feira, 26 de abril 20. (STF; AI-AgR 809.719; MG; Primeira 
Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 09/04/2013; DJE 26/04/2013; Pág. 
19) 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA. INICIATIVA LEGISLATIVA. 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-AgR 362.573-0; MG; Segunda Turma; 
Rel. Min. Eros Grau; Julg. 26/06/2007; DJU 17/08/2007; Pág. 87) 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.712/01, DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO 
ESTADUAIS. PARCELAMENTO. 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. Os artigos 5º, caput, e 150, II, da Carta Magna, 
instituidores dos princípios da igualdade e da isonomia tributária, 
não se encontram maculados pela Lei atacada, haja vista a simples 
concessão de parcelamento dos débitos do IPVA e de multas de 
trânsito. A Lei inquinada de inconstitucional não institui qualquer 
espécie de tributo, motivo pelo qual rejeita-se o argumento de 
violação ao artigo 155, III, da Lei Maior. Medida liminar indeferida. 
(STF; ADI-MC 2474; SC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Ellen Gracie; Julg. 
19/06/2002; DJU 02/08/2002; p. 00057) 
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PROCESSO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE 
RESERVA DE INICIATIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA 
INICIATIVA CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS. LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR. RE CONHECIDO 
E PROVIDO.- Sob a égide da Constituição republicana de 1988, 
também o membro do Poder Legislativo dispõe de legitimidade 
ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando se 
tratar de matéria de índole tributária, não mais subsistindo, em 
consequência, a restrição que prevaleceu ao longo da Carta 
Federal de 1969. Precedentes. O presente recurso extraordinário 
foi interposto contra decisão, que, proferida, em sede de 
fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º), 
pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça local, acha-se 
consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 137): “(...) LEI 
MUNICIPAL DE INICIATIVA DA CÂMARA QUE CONCEDE ISENÇÃO 
FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. A jurisprudência 
deste Tribunal é majoritária no sentido de que são 
inconstitucionais leis de iniciativa parlamentar que concedem 
isenções de tributos fiscais (...).” A parte recorrente, ao deduzir o 
presente apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria 
transgredido diversos preceitos constitucionais, notadamente 
aquele inscrito no art. 61, § 1º, da Constituição da República. A 
análise dos autos evidencia que o acórdão mencionado diverge da 
diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria 
em referência. Com efeito, não mais assiste, ao Chefe do Poder 
Executivo, a prerrogativa constitucional de fazer instaurar, com 
exclusividade, em matéria tributária, o concernente processo 
legislativo. Esse entendimento – que encontra apoio na 
jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou no tema ora 
em análise (RTJ 133/1044 – RTJ 176/1066-1067) – consagra a 
orientação de que, sob a égide da Constituição republicana de 
1988, também o membro do Poder Legislativo dispõe de 
legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis, 
quando se tratar de matéria de índole tributária, não mais 
subsistindo, em consequência, a restrição que prevaleceu ao longo 
da Carta Federal de 1969 (art. 57, I): (...) “- A Constituição de 1988 
admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo 
legislativo em tema de direito tributário. - A iniciativa reservada, 
por constituir matéria de direito estrito, não se presume nem 
comporta interpretação ampliativa, na medida em que – por 
implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo – deve, necessariamente, derivar de norma 
constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar sobre 
direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de 
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ordem fiscal, não se equipara – especialmente para os fins de 
instauração do respectivo processo legislativo – ao ato de legislar 
sobre o orçamento do Estado.” (RTJ 179/77, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, Pleno) Impende advertir, ainda, na linha do magistério 
jurisprudencial desta Suprema Corte (RTJ 176/1066-1067, v.g.), 
que se revela inaplicável, aos Estados-membros e aos Municípios, 
ante a sua evidente impertinência, a norma inscrita no art. 61, § 
1º, II,“b”, da Constituição, pois a cláusula consubstanciada nesse 
preceito constitucional concerne, unicamente, às proposições 
legislativas que disponham sobre matéria tributária pertinente 
aos Territórios Federais. Cumpre ressaltar, por necessário, que 
essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões – 
monocráticas e colegiadas – proferidas no âmbito desta Suprema 
Corte (ADI 2.392-MC/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 2.464-
MC/AP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 3.205/MS, Rel. Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 431.044/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES 
– RE 309.425-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 328.896/SP, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 341.882/SP, Rel. Min. CARLOS 
VELLOSO – RE 362.573-AgR/MG, Rel.Min. EROS GRAU, v.g.). (...) 
Sendo assim, e pelas razões expostas, conheço do presente 
recurso extraordinário, para dar-lhe provimento (CPC, art. 557, § 
1º-A), em ordem a julgar improcedente a ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de 
Governador Valadares/MG. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro 
de 2012.Ministro CELSO DE MELLORelator 
(STF - RE: 719826 MG, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de 
Julgamento: 17/12/2012, Data de Publicação: DJe-023 DIVULG 
01/02/2013 PUBLIC 04/02/2013) 
 
 

Vale destacar que, em linha com a pacífica jurisprudência do STF, o 

mencionado art. 61, §1º, “b” da CRFB/1988 fala em competência privativa do 

Presidente da República para tratar de matéria tributária exclusivamente no 

caso de territórios, não existindo, portanto, nenhuma vedação em relação 

aos estados federados. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 

as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não 
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podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de ocasionar um 

esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes 

federados. 

Cabe mencionar a existência Lei Estadual no. 10.570/2016, que é 

totalmente análoga à presente proposição, pois trata do parcelamento do 

IPVA, teve autoria parlamentar e foi sancionada pelo Exmo. Governador do 

Estado. 

Assim, resta confirmado que o presente Projeto de Lei não possui 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 

63, parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á 

plenamente possível que o Deputado Estadual proponente inicie o presente 

processo legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por 

simetria, no art. 63 da CE/1989, em conformidade com o art. 152, I do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 61/2018 não pretende emendar a 

Constituição Estadual, nem se amolda às hipóteses previstas no art. 68, 

parágrafo único da CE/19896, que traz as hipóteses reservadas à lei 

                                                 
6 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
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complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá 

seguir o regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1487 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser 

solicitado o requerimento de urgência, nos termos do art. 2218, observado o 

disposto no art. 2239 do Regimento Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19410 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações 

deverão ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que 

presente a maioria absoluta dos Deputados.  

                                                                                                                                                     
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
7 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 
III - especial. 
8 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
9 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
10 

Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria 

absoluta dos Deputados. 
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- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do 

art. 200, l11, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em 

princípio, o simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do 

art. 202, II12 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da 

proposição em análise. 

 

1.3. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o 

conteúdo do ato normativo e as regras e princípios previstos na Constituição 

Federal ou na Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o 

conteúdo do ato normativo está em consonância com as regras e princípios 

constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das 

Constituições Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os 

preceitos da proposição e as normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual. 

                                                 
11 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 
II - nominal; 
12 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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Não há que se falar, assim, em ofensa a quaisquer princípios, 

direitos e garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 

tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa 

julgada. 

Como se trata de matéria atinente a direito tributário, não ocorre 

violação a Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em 

vigor na data de sua publicação (art. 2º), com produção de efeitos a partir do 

ano subsequente à sua vigência está adequada.  

Assim, o Projeto de Lei no. 61/2018 está de acordo com as regras e 

princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

1.4. Juridicidade e Legalidade 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o 

Projeto de Lei está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as 

decisões dos Tribunais Superiores. 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores 

que impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 
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Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente 

momento, respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009).  

Analisando a compatibilidade da propositura com a Lei 

Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), verifica-

se que o presente projeto de lei prevê o parcelamento do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) 

em doze parcelas iguais e sucessivas, não caracterizando hipótese de 

renúncia de receita. 

As hipóteses de renúncia de receita estão previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal em seu art. 14,  §1º, verbis: 

 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: 
(...) 
§ 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.  
 
 

Dessa forma, tem-se que o projeto de lei em análise não acarreta 

nenhuma renúncia de receita, muito pelo contrário, visa aumentar a 

arrecadação do imposto com um prazo de pagamento maior que possibilite 

ao contribuinte efetivar o pagamento. 
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Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, 

ao contrário, atende a todos os preceitos.  

 

1.5. Técnica Legislativa 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei 

Complementar nº 95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em 

três partes básicas: parte preliminar, parte normativa e parte final. 

Cumpridas as regras do art. 7º. da LC no. 95/1998 (“o primeiro 

artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação”) e 

do art. 11, III, “c” (nos parágrafos, devem ser expressados “os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra 

por este estabelecida”). 

Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da 

proposição, a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela 

abreviatura “Art.”, seguida de numeração ordinal. 

Foram respeitadas as regras do art. 11, I, pois as disposições 

normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para 

obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na 

ordem direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações 

dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 
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normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao futuro simples 

do presente, e foram usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Sobre a vigência da lei, está indicada de maneira expressa (art. 2º.), 

com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação e 

produzir efeitos a partir do ano subsequente à sua vigência. 

No mais, a Diretoria de Redação realizou Estudo de Técnica 

Legislativa à fl. 06 dos autos, com o qual estou de acordo e opino pela adoção 

das modificações recomendadas. 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/1998, 

que rege a redação dos atos normativos. 

 

       Isto posto, somos pela adoção do seguinte:  

 

 

PARECER Nº                          /2018 

 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação é 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 
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LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 061/2018, de autoria do Deputado 

Estadual Bruno Lamas. 

 

Plenário Rui Barbosa,         de                                    de 2018. 

 

_____________________________________PRESIDENTE 

 

________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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