
  

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 205/2022 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL 

de 27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em 

destaque ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de 

autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 205/2022 

 

Dispõe a concessão de benefícios fiscais e 

tarifários aos condutores cadastrados ao 

Registro Nacional Positivo de Condutores, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe a concessão de benefícios fiscais, tributários, dentre outros, aos 

condutores cadastrados ao Regime Nacional Positivo de Condutores (RNPC), nos 

termos do art. 268-A, § 6º, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código 

de Trânsito Brasileiro-CTB, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º São objetivos desta Lei: 

 

I – fomentar boas práticas no trânsito e o exercício da cidadania fiscal e a valorização da 

função socioeconômica dos tributos e tarifas; 

 

II – valorizar condutores que respeitem as normas do CTB; e 

 

III –  estimular a regularização cadastral dos condutores ao RNPC, com a finalidade de 

disseminar uma cultura de respeito às leis e aos demais condutores. 

 

Art. 3º Fica concedida aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade que não cometeram, 

nos últimos 12 (doze) meses, infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no art. 

259 do CTB e estejam inscritos no RNPC a isenção da taxa de renovação da Carteira 

Nacional de Habilitação. 
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Art. 4º Fica concedido aos condutores inscritos no RNPC que não cometeram, nos 

últimos doze 12 (doze) meses, infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no art. 

259 do CTB os seguintes benefícios fiscais e tarifários, dentre outros: 

 

I – redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA); 

 

II – créditos de 100 (cem) a 500 (quinhentos) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs, que poderão ser compensados com débitos de natureza tributária e 

não tributária, eventualmente existentes em nome do condutor, vedada a conversão do 

valor em pecúnia; 

 

III – redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor do licenciamento; e 

 

IV – desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de multas e infrações previstas 

no CTB, respeitado o período descrito no caput, ressalvadas as infrações previstas nos 

arts. 165 e 165-A do CTB. 

 

Art. 5º O montante anual de recursos para implementação do disposto no inciso II do 

art. 2º desta Lei será definido em ato do Poder Executivo, observado o limite 

estabelecido na Lei Orçamentária. 

 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no que couber, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 09 de maio de 2022. 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL PSB 

 

 

Em 11 de maio de 2022. 

 

_____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho  

Diretor de Redação – DR 

 
Luciana/Ernesta 

ETL nº 260/2022 
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