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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 026/2011 

Modifica a Lei Complementar 298/2004, que trata da 

isenção do ICMS para deficientes, a fim de equiparar o 

prazo com o da isenção federal de IPI. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

D  E  C  R  E  T  A 

Art. 1º. A Lei Complementar 298/2004, tem seus artigos 2º e 5º 

alterados, para vigorarem com a seguinte redação: 

“Art. 2º O benefício previsto no artigo 1º somente poderá ser utilizado 01 

(uma) única vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 02 

(dois) anos.” (NR) 

... 

“Art. 5º A alienação do veículo, adquirido nos termos desta Lei 

Complementar, antes de 02 (dois) anos contados da data de sua aquisição, 

a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos, 

acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado.” (NR) 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2011. 
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J  U  S  T  I  F  I  C  A  T  I  V  A 

 Eminentes Deputados, a Lei Complementar 298 concede isenção aos 

deficientes físicos para aquisição de veículos, desde que utilizados pelo 

prazo mínimo de 3 (três) anos. 

 Ocorre que a legislação federal, que trata da isenção de IPI nas mesmas 

condições, foi alterada para fixar o prazo mínimo para 2 (dois) anos (art. 

2º da lei 8.989/1995, com a redação da lei 11.196/2005). 

 Portanto, o “descasamento” entre o prazo da lei federal e estadual, na 

prática, dificulta o exercício de direito pelos deficientes. 

 Devemos ressaltar que, com a velocidade das inovações tecnológicas, de 

um ano para outro os veículos sofrem adaptações que facilitam e dão 

mais segurança aos deficientes. 

 Sabemos perfeitamente que tanto a informática quanto a tecnologia 

evolui com extrema velocidade, de modo que 3 (três) anos se tornou um 

prazo relativamente longo em se tratando de modificações quanto à 

acessibilidade. 

 Desta maneira, em prol da defesa dos direitos e da igualdade social, 

rogamos aos pares que aprovem esta Lei. 


