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PROJETO DE LEI  Nº 382/2011 

Altera a Lei 7.000/01, para adequá-la à Lei 

Complementar 298/2004, em defesa dos portadores de 

deficiência. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

D  E  C  R  E  T  A 

Art. 1º. A Lei 7.000, de 27.12.2001, passa a vigorar acrescida do seu art. 

20-B, com a seguinte redação:  

“Art. 20- B. Ficam isentos do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na aquisição 

de automóveis de passageiros de fabricação nacional, quando adquiridos 

por pessoas portadoras de deficiências física, visual, mental severa ou 

profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante 

legal. 

§1º. Para a concessão do benefício previsto no caput deste artigo, é 

considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela que 

apresenta alteração completa ou parcial de 01 (um) ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 
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§ 2º. Para a concessão do benefício previsto no caput deste artigo, é 

considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta 

acuidade visual igual ou menor que 20/200 - Tabela de Snellen - no 

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º 

(vinte graus), ou ocorrência simultânea de ambas as situações. 

§ 3º. Os automóveis de passageiros a que se refere o caput deste artigo 

serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade 

jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores. 

§ 4º. Os conceitos de pessoas portadoras de deficiência mental severa ou 

profunda, ou autistas, são os previstos na legislação em vigor e atestados 

pelos profissionais de medicina, podendo o Regulamento estabelecer os 

requisitos para emissão dos laudos de avaliação. 

§ 5º. Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que 

deixar de ser pago, em razão da isenção de que trata este artigo. 

§ 6º. O benefício previsto no caput somente poderá ser utilizado nos 

prazos e condições, que serão idênticas às previstas nas normas da 

Receita Federal, para concessão do benefício de isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI, sobre o veículo adquirido, no que não 

conflitarem com esta lei. 

§ 7º. A alienação do veículo, adquirido nos termos desta lei, antes do 

prazo estabelecido, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos 

requisitos estabelecidos, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo 

dispensado. 

§ 8º. O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios 

opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo. 
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 Art. 2º. Fica revogado o § 2º do art. 20 da Lei 7.000, de 27.12.2001. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2011. 

 

DEPUTADO GILSINHO LOPES 
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J  U  S  T  I  F  I  C  A  T  I  V  A 

 Os deficientes atualmente estão amparados pela Lei Complementar 

298/2004, com as isenções nela estabelecidas. No entanto, a lei ordinária 

7.000/2001, que é a lei geral que regula o ICMS, trata de redução de 

alíquota no § 2º do seu art. 20.  

 A LC 298/2004 não revogou expressamente o § 2º do art. 20 da lei 

ordinária 7.000/2001.  Essa possível co-existência de normas vem 

gerando discussões jurídicas, pois há os que entendem que a Lei 

Complementar não teria revogado a Lei Ordinária, em virtude da primeira 

tratar de normas tributárias, e a segunda ser voltada para regular direitos 

de deficientes, no que seria imprópria para modificar a lei do ICMS. 

Desta forma, com o intuito de acabar com os questionamentos jurídicos, 

este Deputado propõe a inserção da redação da LC 298 no bojo da lei 

ordinária 7.000, com a revogação expressa do § 2º do art. 20. 

Trata-se de medida necessária, igualmente, para preservar o direito dos 

deficientes, na hipótese da LC 298/2004 vir a ser considerada 

inconstitucional. 

Observe-se que a presente lei não causa nenhum impacto no orçamento, 

nem implica em renúncia de receita, considerando que atualmente o 

Governo do Estado já vem aplicando a isenção, embora escorada na Lei 

Complementar questionada. 

Desta maneira, não se faz necessário apresentar nenhuma fonte para 

compensar a isenção, pois, na prática, ela já existe. O que se procura, é 

aperfeiçoar a legislação. Mesmo porque a lei 7.000 procurou consolidar 

as normas do ICMS, devendo ser constantemente atualizada.  


