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Vitória,  30 de Novembro  de 2011 
 

 

 

Mensagem  nº. 261 / 2011 
 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Levo ao conhecimento de V. Exª que, amparado nos artigos 66, § 2º e 

91, IV da Constituição Estadual, vetei totalmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de 

Lei nº 30/2011, transformado no Autógrafo de Lei nº 117/2011, de autoria do Deputado 

Dary Pagung, tratando do seguinte tema: “Altera o caput do artigo 16 da Lei nº 6999, de 

27.12.2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA”. 

A inconstitucionalidade a que me refiro é por ofensa ao artigo 61, § 1º, 

inciso II, alínea “b” da Constituição Federal, vez que, em se tratando de alteração da 

legislação tributária e não constando previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias contraria 

o disposto no § 2º do artigo 165 da CF/88. 
 

Solicitada audiência da Procuradoria Geral do Estado, aquele Órgão se 

manifestou com o seguinte parecer quer acolho: 
 

 

“O Projeto de Lei n.º 30/2011 propõe alterações ao artigo 16 da Lei n. 6.999, de 

27.12.2001, visando assegurar o direito ao pagamento parcelado do referido tributo aos 
proprietários de veículos usados. 

 

Em que pese a relevância da proposta apresentada, a matéria merece uma 
discussão ampliada dos aspectos que a cercam, pois ao mesmo tempo que interfere na 
autonomia político administrativa dos entes federados, realça a discussão entorno da 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo e os limites constitucionalmente 
impostos, quer seja perante a Constituição Federal, quer seja perante a Carta Magna 
Estadual. 

 

Não se pode olvidar que a matéria debatida na presente proposta legislativa tem 
forte ligação com as normas orçamentárias, que tratam da estimativa de receita e a 
autorização para despesa que, sem dúvida, estão afetas essencialmente àquelas que a 
constituição Estadual atribui privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 

 

A alteração proposta busca dilatar o prazo, bem como criar uma outra forma de 
recolhimento para o IPVA, o que, embora não enseje renúncia direta de receita, oferece 
dificuldades incalculáveis quanto a forma de implementação. 
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Acresce dizer que o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da legislação 

tributária, cuja previsão não se fez presente na lei de diretrizes orçamentárias, 
contrariando o disposto no §2º do artigo 165, da Constituição Federal, contribui ainda 
para o não cumprimento das metas de resultado e de receita previstas para o exercício 
de 2012. 

 
 
 
Agregam-se também aos municípios os argumentos acima, cuja participação é de 

50% no resultado da arrecadação do IPVA, ficando assim prejudicada toda uma previsão 
de arrecadação, para ambos os entes federados. 

Na linha do exposto acima, não podemos esquecer que a Constituição Federal de 
1988 estabeleceu como cláusula pétrea o regime federativo. 

 
Nas palavras do Prof. Ricardo Lobo Torres, a Constituição Federativa do Brasil 

detalha um verdadeiro regime federativo solidário por meio de distribuição de receitas 
entre os entes federativos a fim de que não haja desigualdade tampouco oneração 
excessiva para um ente em detrimento do outro. 

 
Justamente por isso, as receitas oriundas da arrecadação do IPVA, por expressa 

determinação Constitucional, 50% são destinadas ao Estado e os outros 50% aos 
municípios, nos termos do art. 158, inciso III, da CF/88. 

 
Ao parcelar em 06 vezes as receitas auferidas com a arrecadação do IPVA o 

legislador estadual, embora imbuído das melhores intenções, acabou por macular o 
precitado federalismo solidário, na medida em que não previu nenhuma outra fonte de 
receita para minimizar o desajuste orçamentário nas contas dos municípios capixabas, 
que já aprovaram suas leis orçamentárias nas respectivas Câmaras Municipais. 

 
Mesmo para aqueles que defendem que a Assembléia Legislativa pode legislar a 

respeito de tributos, não conseguem superar o argumento de que a relação para a 
preservação das receitas dos municípios oriundas da arrecadação do IPVA, em defesa 
do federalismo solidário, somente poderá ser feita mediante a articulação prévia entre o 
Poder Executivo Estadual (fonte arrecadadora) e o Poder Executivo Municipal (fonte 
recebedora).  

 

O Poder Executivo, no exercício de suas atribuições, é obrigado a zelar pelo 
orçamento público, uma vez que é incumbência ímpar, sem a qual sequer é possível 
cogitar um Estado da Federação em efetivo “funcionamento”.  

 

Certamente, sendo da competência do Executivo a programação das diretrizes 
orçamentárias e do próprio orçamento, que se dá por meio de complexos e infindáveis 
estudos, não seria condizente deixar ao alvedrio de outro poder o destino de alterar a 
forma de arrecadação de um tributo, inclusive sem estabelecer uma “vacatio legis” 
suficiente a reestruturação orçamentária necessária ao equilíbrio das contas públicas. 

 

Pode-se dizer, sucintamente, que o orçamento é a lei que contém a previsão de 
receitas e despesas, programando a vida econômica e financeira do Estado, por um 
certo período. Dentro dessa programação, há um minucioso estudo de receitas e 
despesas, nas quais é feito monitorado e elaborado o movimento de caixa, receitas 
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originárias, definitivas, derivadas e transferidas, e ainda, custeio, transferências 
correntes, investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. 

 

Tais fatos e argumentos têm por intento demonstrar um ponto nevrálgico na 
questão: a política orçamentária é composta de aspectos técnicos, os quais devem ser 
elaborados por agentes públicos especializados; questões sócio – econômica – religiosa, 
que demandam estudos sociológicos e contato com a população, e ainda, situações 
emergenciais, as quais necessitam de intervenção direta e eficaz do Poder competente.  

 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Sobeja flagrante a inconstitucionalidade do projeto de lei, ora em análise, tendo 

em vista que ao parcelar em 06 vezes o pagamento do IPVA, a Assembléia Legislativa 
afeta a sistemática organizacional de cobrança de tributos que, por conseqüência, atinge 
a estrutura gerencial da Secretaria da Fazenda. 

 

A implementação do Projeto de Lei aprovado redundará numa nova sistemática de 
arrecadação, que gerará custos e despesas não previstas em flagrante ofensa ao artigo 
169, §1º, inciso I da Constituição Federal.  

 

Ao Chefe do Executivo compete – privativamente- dispor sobre o funcionamento 
da máquina federal. Utilizando o auxílio do vernáculo encontra-se a definição de 
funcionamento nos seguintes termos: Ato de funcionar

1
. Destarte, para que um 

Estado-membro da federação esteja em pleno funcionamento é imperioso que existam 
atos que o faça funcionar, e ainda, que “alguém” o faça funcionar. 

 

Se o próprio Legislativo resguarda a iniciativa privativa nessa matéria que não é 
sua atividade típica, ainda mais o Poder Executivo deve ter a iniciativa privativa de sua 
atividade típica resguardada, na medida em que se trata do real e efetivo 
funcionamento da máquina do Estado.  

 

Dessa forma, configurada está flagrante ofensa ao art. 84, VI da CF/88, repetido 
no texto da Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 

Art. 91 – Compete privativamente ao Governador do Estado: 
(in omissis) 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual; 
 
DA MATÉRIA TRIBUTÁRIA 
 
Derradeiramente, “com fulcro em outras passagens do texto constitucional (art. 

165 e 166), podemos inferir, ainda, que a competência legislativo-tributária da União 
(Estado) atinente à alteração dos enunciados legais tributários (em sentido estrito), que 
deságüe na redução da receita tributária compreende a propulsão insubstituível do 
Chefe do Poder Executivo”. 

 

“Enxergamos, portanto, as seguintes possíveis interpretações para o artigo 61, 
§1º, inciso II, alínea ‘b’ da CF/88: (...) a competência legislativo-tributária da 
União(Estado) em geral envolve a iniciativa reservada pela chefia do órgão executivo” 
(Cristiane Mendonça, in Competência Tributária, editora Quartier Latin, página 199) (sic) 

 

                                                           
1
 Pequeno Dicionário Enciclopédico, KOOGAN LAROUSSE. Rio de Janeiro: editora Larousse, 1978. página 

396. 
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Por essa razão, o Projeto de Lei que altera a sistemática de cobrança do IPVA 

também é inconstitucional por ofensa ao  artigo 61, §1º, inciso II, alínea ‘b’ da CF/88.” 

    

 

Por tudo quanto foi exposto, o veto total se impõe. 

 

              Atenciosamente 

 

         

 
    JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

             Governador do Estado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


