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Proposição: Projeto de Lei nº 931/2018 

Autor(a): Deputado Estadual Euclério Sampaio 

Assunto: Institui desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA aos contribuintes sem infrações de trânsito no Estado do 

Espírito Santo. 

 

Senhor Diretor da Procuradoria, 

 

O Projeto de Lei no. 931/2019, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, 

visa instituir desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 

IPVA aos contribuintes sem infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo. 

 

Analisando os presentes autos, verifica-se a necessidade de instrução deste 

processo legislativo, por não terem sido juntados documentos e prestadas 

informações essenciais para que esta Procuradoria analise a constitucionalidade e a 

legalidade da proposição. 

 

Faz-se necessário verificar se estão sendo cumpridas as exigências 

estabelecidas pela Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

que tem o seu fundamento de validade no art. 163, inciso I, da CRFB/1988 e 

constitui-se em norma geral sobre finanças públicas que tem o propósito de garantir 

o controle financeiro de todos os entes políticos, e que, por isso, é de observância 

obrigatória a todos os entes federados. 

 

A proposição estabelece desconto, que representa renúncia de receita, que 

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, ainda, 

“outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. Para tal, o 

legislador deve observar o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim 

dispõe: 
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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:  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias;  

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 

no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.  

§ 1
o
 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. 

§ 2
o
 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 

trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 

benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 

mencionado inciso.  

§ 3
o
 O disposto neste artigo não se aplica: I - às alterações das alíquotas dos 

impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na 

forma do seu § 1º; II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior 

ao dos respectivos custos de cobrança. 

 

Não localizamos nos autos as informações exigidas pelo art. 14 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). É importante 

que sejam respeitadas as exigências da legislação federal, a fim de evitar que a 

propositura padeça de vício de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Portanto, 

solicita-se diligenciar o gabinete do autor para que sejam juntados aos autos os 

seguintes documentos e informações: 

- Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atendendo ao disposto 
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na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 

condições:  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 

forma do art. 12 da LRF, e de que não afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias;  

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 

Ante o exposto, tendo em vista que a ausência da documentação acima 

aludida pode ser facilmente suprida, solicita-se o retorno da proposição ao gabinete 

do autor, a fim de que sejam juntados aos presentes autos os esclarecimentos e 

documentos faltantes. 

 

Desta feita requer que seja deferida a solicitação acima. 

 

Vitória, 18 de novembro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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