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PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 79/2018 

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Introduz alterações na Lei Nº 7.000, de 27 de dezembro de 200, 

referente ao tratamento tributário diferenciado para as saídas internas de leite, 

especialmente em relação ao leite longa vida. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 79/2018, de autoria do Exmo. Governador 

do Estado, que tem por finalidade estabelecer tratamento tributário diferenciado às 

saídas internas de leite longa vida produzido em outras unidades da Federação, 

hipótese em que incidiria a alíquota modal de 17% (dezessete por cento), a qual é 

aplicável, em regra, às operações realizadas dentro do território do Estado.  

 

Para as demais saídas internas de leite longa vida, ou seja, produzido 

dentro dos limites do Estado, seria mantida a alíquota atualmente aplicada, de 12% 

(doze por cento), nos seguintes termos: 

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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Em sua justificativa, o autor argumenta: 

 

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%, para  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. 
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A matéria foi protocolada no dia 27.03.2018 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 28/03/2018. Publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL 

juntada em fl. 09. A Diretoria de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa em fl. 

10 dos autos. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 79/2018 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

2.1. 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 
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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 propositura em questão objetiva dispor alterar alíquota do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no que tange ao leite longa vida 

produzido em outros estados. A matéria tem como principal fomentar a indústria 

local de leite pasteurizado. Devido ao incentivo que propõe, a proposição trata 

também de matéria tributária.  

 

A CRFB/1988, em seu art. 24, I, e art. 155, inciso II, estabelece a 

competência legislativa concorrente para tratar de matéria tributária. In verbis:  

 

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

concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico; 

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 

a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

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

sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

                                           
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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de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior;  

 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. 

 

Considerando que o art. 155 da Constituição Federal atribui aos Estados 

e Distrito Federal a titularidade do Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, é certo que tais entes federados possuem 

competência para regular supletivamente tal matéria.  

 

Não há, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme art. 24, I, c/c art. 155, II, da CRFB/1988. 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

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

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

 

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. 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. 

 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

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

                                           
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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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 CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único6, 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. 

 

Em relação à matéria tributária, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é pacífica ao entender que a iniciativa para de leis é concorrente entre o 

Chefe do Poder Executivo e os membros do Poder Legislativo. In verbis: 

 

A iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre o 

chefe do Poder Executivo e os membros do Legislativo. A circunstância de as 

leis que versem sobre matéria tributária poderem repercutir no orçamento do 

ente federado não conduz à conclusão de que sua iniciativa é privativa do 

chefe do Executivo. (RE 590.697-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgamento em 23-8-2011, Segunda Turma, DJE de 6-9-2011.) 

 

 

                                           
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.  
6 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. 
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Logo, não há no presente caso inconstitucionalidade formal por vício de 

iniciativa. Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa do Governador do Estado para apresentar o presente Projeto de Lei, não 

há falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal 

subjetivo.  

 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual. 

 

Passa-se, então, à analise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quórum para a sua aprovação. 

 

O regime inicial de tramitação é o ordinário, já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência. 

 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, já que a proposição ora 

analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal.  

 

Relativamente a quórum, é importante ressalvar que existem dois tipos: 

 

a) quórum de votação: é aquele necessário para que ocorra deliberação 

do plenário ou da comissão a respeito de certa proposição, e não para 

aprovar o Projeto. O quórum de votação, no caso em tela, é de maioria 

absoluta dos membros (mais de 50% dos membros) (art. 59 da Constituição 

do Estado e art. 194 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa - 

Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

b) quórum de aprovação: é aquele necessário para aprovar o Projeto. O 

quórum de aprovação da lei ordinária é de maioria simples ou relativa, ou 

seja, mais de 50% (cinquenta por cento) dos presentes (art. 59 da 
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Constituição do Estado e art. 194 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

 

2.2. 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. 

 

O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação) é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988. 

 

A Constituição Federal de 1988, ao disciplinar o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, atribuiu a sua titularidade aos 

Estados e ao Distrito Federal, cabendo a tais entes a sua instituição e arrecadação. 

 

Ademais, a CF/88 atribuiu ao Senado Federal algumas prerrogativas 

voltadas à uniformização, em caráter nacional, das regras aplicáveis a tal tributo, 

notadamente no que tange às alíquotas aplicáveis pelos Estados federados. Caberá, 

portanto, a Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República 

ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, o 

estabelecimento das alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais 

e de exportação, conforme prevê o §2º, inciso IV, do art. 155 da CF/88. 

 

Nesse sentido, com base no art. 1º da Resolução do Senado Nº 22/1989, 

os Estados são obrigados a utilizar, nas operações e prestações interestaduais, a 

alíquota de 12% do ICMS, in verbis: 
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Art. 1° A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações 

interestaduais, será de doze por cento. 

 

A Resolução nº 22/1989, portanto, estabeleceu a alíquota interestadual de 

12% nas operações nos Estados das regiões Sul e Sudeste e, nas operações que 

enviem produtos ou serviços às regiões norte, nordeste e centro-oeste e ao Estado 

do Espírito Santo, a alíquota, a partir de 1990, de 7%.  

 

Ainda em relação ao regime do ICMS, quanto à fixação de alíquotas 

aplicáveis a operações internas (dentro do território do Estado federado), com base 

no §2º, inciso V, do art. 155 da CF/88, é facultado ao Senado Federal: 

 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que 

envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e 

aprovada por dois terços de seus membros. 

 

No que tange às operações e prestações internas, o Senado não fixou as 

alíquotas mínima e máxima internas dos Estados, deixando de utilizar tal 

prerrogativa constitucional. 

 

A única ressalva do regime do ICMS relativo operações internas é a de 

que as alíquotas internas do tributo não poderão ser inferiores às previstas para as 

operações interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito 

Federal nos termos do disposto no inciso XII, “g”, art. 155 da CF (que trata da 

necessidade de Lei Complementar para regular a forma como, mediante deliberação 

dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados). 

 

No que tange ao objeto da proposição, que a proposição ora versada visa 

o estabelecimento de tratamento tributário diferenciado às saídas internas de leite 
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longa vida produzido em outras unidades da Federação, hipótese em que incidiria a 

alíquota modal de 17% (dezessete por cento), a qual é aplicável, em regra, às 

operações realizadas dentro do território do Estado. Para as demais saídas internas 

de leite longa vida, ou seja, produzido dentro dos limites do Estado, seria mantida a 

alíquota atualmente aplicada, de 12% (doze por cento). 

 

Na justificativa apresentada pelo Exmo. Governador do Estado, tem-se 

que a proposta tem como objetivo aumentar a competitividade da indústria de leite 

pasteurizado local, com geração de estímulo aos produtores do Estado. 

 

Estabelecidas tais premissas, constata-se que as alterações promovidas 

pela proposição legislativa analisada não encontram óbice nas regras para fixação 

de alíquotas do tributo em questão, estando as alíquotas definidas em patamar 

cabível ao tributo versado.  

 

Por outro lado, é necessário ressaltar a regra insculpida no art. 152 da 

CF/88, segundo a qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços, qualquer que 

seja sua procedência ou destino, senão vejamos: 

 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, 

em razão de sua procedência ou destino. 

 

A respeito dessa vedação, trata-se de princípio constitucional da não-

diferenciação tributária, segundo o qual se proíbe aos entes federativos estabelecer 

diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. Portanto, a entidade tributante está impedida de levar em 

consideração a origem ou o destino do bem ao fixar o percentual desse tributo. 

 

Tal dispositivo concretiza o princípio tributário da isonomia. A respeito do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no seguinte sentido: 
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O tratamento igualitário de mercadorias importadas com as nacionais 

pressupõe, para que não haja desfavor em relação a estas, que o ICMS 

seja recolhido no momento da aquisição das mercadorias, tal como ocorre 

com as nacionais (STJ - Superior Tribunal de Justiça - REsp nº 54.905/SP - 

Primeira Turma - Relator: Ministro César Asfor Rocha - 05/12/1994). 

 

Para Sacha Calmon Navarro Coelho: 

 

O art. 152 estatui uma vedação que se destina a estados e municípios, não 

lhes sendo permitido estabelecer “barreiras fiscais” dentro do território 

nacional, eis que o mercado brasileiro é comum. O país é uno, embora 

politicamente dividido em estados, subdivididos em municípios. Não fora a 

regra vedatória, é bem possível que os Estados, para proteger suas 

respectivas economias, imaginassem fórmulas fiscais discriminatórias (…) 

(cfr. Curso de Direito Tributário Brasileiro, Forense, 1999, pág. 305) 

 

Destarte, cumpre ressaltar que, ao estabelecer tratamento tributário 

diferenciado ao leite longa vida produzido em outras unidades da Federação, 

estabelecendo diferença tributária entre o referido bem em razão de sua 

procedência, a proposição analisada viola potencialmente o disposto no art. 152 da 

Constituição Federal. 

 

2.2.1 da violação ao princípio da anterioridade 

 

Ademais, vale destacar o art. 2º da proposta, o qual dispõe que a lei 

entrará em vigor a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua 

publicação.  

 

Considerando que a proposição analisada resulta na majoração de um 

tributo para determinado segmento produtivo, ou seja, implica no aumento da 

alíquota do ICMS nas saídas internas de leite produzido em outra unidade da 
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Federação, entende-se que seus efeitos somente poderão incidir a partir do 

próximo exercício7, ou seja, a partir de 01 de janeiro de 20198. 

 

Nesse sentido, o artigo 150, III, “b” da Constituição Federal veda a 

cobrança de tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 

lei que os instituiu ou aumentou”. O princípio da anterioridade do exercício financeiro 

determina que se uma lei vier a aumentar ou criar um tributo, deverá ser anterior ao 

exercício financeiro em que o tributo será cobrado. 

 

A razão de existir do princípio da anterioridade é proteger o cidadão do 

aumento ou instituição de tributos de “surpresa”. O contribuinte não pode ser 

surpreendido com a cobrança ou aumento de determinado tributo “do dia para a 

noite”. É preciso que todos tenham tempo de se programar para a novidade que 

repercutirá de maneira difusa.  

 

Insta mencionar que este princípio constitucional, assim como o princípio 

da irretroatividade, é considerado cláusula pétrea, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal na ADIN 939-7 DF, Rel. Min. Sydney Sanches. 

 

O escopo da norma é evitar que o contribuinte seja surpreendido com a 

cobrança de um determinado tributo do dia para a noite, dando tempo para ele se 

programar para a nova exação que será cobrada. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

do Projeto de Lei no., de autoria do  

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

                                           
7
 Nota-se que o caso em tela não está no rol de exceções ao princípio da anterioridade descritos no artigo 150, 

§1º, quais sejam: 1. Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros – II; (art. 153, I da CF); 2. Imposto; 

sobre a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados – IE; (art. 153, II da CF); 3. Imposto 

sobre produtos industrializados – IPI; (art. 153, IV da CF); 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários – IOF; (art. 153, V da CF). 
8
 O exercício financeiro corresponde ao ano civil (01 de janeiro a 31 de dezembro). Assim, se quiser aumentar a 

alíquota do ICMS para o ano de 2019, a lei deverá ser publicada no ano de 2018.  
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Vitória/ES, xxxx 
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