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PROJETO DE  LEI  Nº 384/2011 

 

Altera o art. 5º da lei 7.457, de 31 de 

março de 2003 e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

Art. 1º. O artigo 5º da lei 7.457, de 31 de março de 2003, e respectivo 

parágrafo único passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º. Todos os atos emanados do Poder Executivo que disponham 

sobre obrigações tributárias acessórias, concessão e revogação de 

isenções, incentivos e benefícios ficais deverão ser encaminhados à 

Assembléia Legislativa previamente, acompanhados de justificativa 

detalhada, e serão publicados após o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 

contados da data do protocolo na Assembléia Legislativa, para a 

fiscalização prevista no art. 56, XIII, da Constituição Estadual. (NR) 

Parágrafo único. Acaso a Assembléia Legislativa não manifeste sua 

desaprovação fundamentada e publicada, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento do ato, ele será considerado aprovado. (NR)” 

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

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2011. 
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J  U  S  T  I  F  I  C  A  T  I  V  A 

 Atualmente, a redação do referido dispositivo legal é a seguinte: 

Art. 5º Todos os atos emanados do Poder Executivo que disponham sobre 

obrigações tributárias acessórias, concessão e revogação de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais deverão ser encaminhados à Assembléia 

Legislativa, acompanhados de justificativa detalhada, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da publicação para a fiscalização prevista no art. 

56, XIII, da Constituição Estadual. 

Parágrafo único. O não cumprimento do encaminhamento, nas 

condições estabelecidas no caput, torna nulo, automaticamente, o ato e 

seus efeitos, desde a data de sua publicação. 

Como se pode notar, contém gravíssimo vício a redação legal, pois 

determina que a fiscalização da Assembléia no que diz respeito aos 

incentivos e benefícios fiscais será feita a posteriori, como se o Poder 

Legislativo não estivesse obrigado a aprovar, previamente, tais atos. 

Esse vício gravíssimo coloca em risco todos os incentivos e benefícios 

fiscais, pois é evidente que o Estado não pode autorizar um contribuinte 

a recolher menos imposto sem aprovação prévia da Assembléia 

Legislativa.   

Segundo a Constituição Federal, a renúncia fiscal não pode ser feita 

unilateralmente pelo Poder Executivo, sendo certo que a fiscalização a 

posteriori da Assembléia Legislativa não possui o condão de ratificar 

atos que não foram aprovados pelo Poder Legislativo expressa ou 

tacitamente. 
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É sabido que a aprovação de incentivos e benefícios fiscais sem prévia 

aprovação da Assembléia é ato que pode configurar improbidade 

administrativa ou ilícito penal, violando a lei de responsabilidade fiscal 

e colocando em risco o sistema criado para proteger a economia e a 

competitividade do Estado. 

O Projeto prestigia o Poder Executivo, pois somente se houver expressa 

desaprovação da Assembléia é que o ato será rejeitado. Desta forma, 

somente se houver razões concretas e fundamentadas, em fiscalização 

prévia em prazo estipulado, um ato do Executivo que conceda 

benefícios ou incentivos será recusado. 

O Administrador Público terá segurança de que o seu ato não será 

questionado posteriormente, por ter concedido benefício ou isenção 

fiscal sem prévia aprovação da Assembléia Legislativa. 

Desta forma, os contribuintes contarão com a segurança de estarem 

trabalhando dentro da legalidade, de modo a que seus regimes e 

incentivos fiscais não sejam posteriormente anulados com gravíssimos 

prejuízos à iniciativa privada. 

A Constituição Federal prega a divisão dos Poderes e sua harmonia. 

Assim o é para que haja equilíbrio, pesos e contrapesos. No Estado de 

Direito, o Poder Legislativo não pode exercer funções do Executivo, 

mas a recíproca também é verdadeira. Sob pretexto de impedir excessos 

de um Poder, não se pode permitir que outro extrapole os seus. 

Desta forma, o presente Projeto de Lei vem tratar este assunto, de 

enorme interesse público, de forma equilibrada. Garantindo, ao mesmo 

tempo, a autonomia do Poder Executivo, a aprovação dos atos 

previamente pela Assembléia de modo célere e transparente, e, 

sobretudo, concedendo segurança a todos os contribuintes. 


