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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTOGABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 035/2018 
 
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 27/12/2001, 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. 
 

A proposta tem por objetivo o 
estabelecimento de tratamento tributário diferenciado 
para as saídas internas de leite, produzido em outra 
unidade da Federação, especificamente em relação 
ao leite longa vida (UHT - Ultra High Temperature), 
em recipiente com conteúdo igual ou inferior a dois 
litros, hipótese em que deverá incidir a alíquota 
modal de 17%, aplicável, via de regra, às operações 
realizadas no território do Estado, mantendo-se, para 
as demais saídas internas de leite, a alíquota atual de 
12% por cento. 
 

Essa proposta atende demanda da Federação 
das Indústrias do Estado do Espírito Santo - 
FINDES, representante do segmento industrial, como 
forma de aumentar a competividade da indústria de 
leite pasteurizado local, contando com parecer 
favorável da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento - SEDES e da Secretaria de Estado 
da Fazenda - SEFAZ, propõe a elevação da alíquota 
do leite UHT de 12% para 17%, parar os produtos 
oriundos de outros estados; e a introdução desse 
produto, posteriormente, no regime de substituição 
tributária. 

 
Importante ressaltar que o tratamento ora 

proposto é aplicável somente às saídas internas com 
leite produzido em outras unidades da Federação e 
tem como finalidade precípua a geração de estímulo 
aos produtores deste Estado, tendo em vista a 
necessidade de equalização da disparidade 
competitiva verificada no âmbito da cadeia global de 
produção e comercialização do referido produto. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 27 de março de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 079/2018 
 

Introduz alterações na Lei nº 7.000, 
de 27 de dezembro de2001. 

 
Art. 1º O artigo 20 da 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, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
Art. 20. (...) 

 
II - (...) 
 
e) nas saídas internas de banana; 
 
(...) 
 
o) nas saídas internas de leite, exceto 
leite longa vida (UHT - Ultra High 
Temperature), em recipiente com 
conteúdo igual ou inferior a dois litros, 
produzido em outra unidade da 
Federação. 
 

(NR) 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir do primeiro 
dia do mês subsequente ao de sua publicação.  
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