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Pedido de Diligência 

Proposição: Projeto de Lei nº 205/2022. 

Autor (a): Deputado Bruno Lamas. 

Assunto: Dispõe sobre benefícios fiscais e tarifários aos condutores 

cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), nos termos 

do artigo 268-A, § 6º, da Lei Federal nº 9.503, de 23.09.1997 – Código de 

Trânsito Brasileiro, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

  Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor sobre benefícios fiscais e tarifários aos 

condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), 

nos termos do artigo 268-A, § 6º, da Lei Federal nº 9.503, de 23.09.1997 – 

Código de Trânsito Brasileiro, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

  Destarte, os benefícios fiscais e tarifários tratados na proposição 

consubstanciam-se em: a) isenção da taxa de renovação da Carteira 

Nacional de Habilitação (art. 3º); b) redução de 30% (trinta por cento) 

sobre o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA (art. 4º, I); c) 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 (art. 4º, II); d)  

redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor do licenciamento (art. 4º, 

III); e e) desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de multas e 

infrações previstas Código de Trânsito Brasileiro, ressalvadas as infrações 

previstas nos seus artigos 165 e 165-A (art. 4º, IV). 

  Ainda relevante destacar que a proposição estabelece que o 

montante anual de recursos para sua implementação será definido em ato 

do Poder Executivo, observado o limite estabelecido na Lei Orçamentária. 

Preliminarmente, verifica-se que a matéria se insere na 

competência legislativa concorrente dos Estado-membros para legislar sobre 

direito tributário, nos termos do art. 24, inciso I, da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 55 da Constituição Estadual, in verbis: 
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Constituição Federal 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico; 

(...) 

 Constituição Estadual 

Art.55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre as matérias de competência 

do Estado, especialmente sobre: 

I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 

(...) 

Ainda, em sede preliminar, verifica-se que a competência para 

iniciativa da matéria é concorrente, admitindo, desta forma, a iniciativa 

parlamentar, conforme já asseverou o Supremo Tribunal Federal1, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INICIATIVA LEGISLATIVA.  

1. A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na 

instauração do processo legislativo em matéria tributária.  

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Adscreve-se, nesse sentido, que a Constituição Federal, por meio 

das disposições do seu artigo 61, §1º, alínea “b”, determina serem de 

iniciativa reservada do Presidente da República as leis que disponham sobre 

“organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios”. 

Porém, o Pretório Excelso tem como posicionamento já 

sedimentado que a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para 

iniciar o processo legislativo sobre matéria tributária é exclusivamente em 

relação às leis aplicáveis aos territórios federais, hoje inexistentes. 

Portanto, resta patente, no âmbito da União, dos Estados-

membros, do Distrito Federal e dos Municípios, que a iniciativa de leis sobre 

matéria tributária é concorrente, admitindo-se a iniciativa parlamentar. 

 
1 STF – RE 362573/MG - Relator: Min. EROS GRAU - Data de Julgamento: 26/06/2007 – órgão julgador: 2ª Turma. 
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No entanto, tendo em vista que a isenção e a redução de 

impostos e taxas, bem com a concessão de créditos tributários, conforme 

previsto no projeto, podem importar em diminuição da receita e, 

consequentemente, afetar o equilíbrio econômico-financeiro do Estado, 

evidencia-se que deve ser demonstrado a forma como será compensada a 

perda ou que a referida redução não comprometerá o orçamento anual. 

Com efeito, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - 

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - é estabelecer critérios e formas 

para prevenir os riscos e corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio 

das contas públicas e, para tanto, estabelece requisitos legais para a 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 

qual decorra renúncia de receita, onde se enquadram a isenção e a redução 

de impostos e taxas, bem com a concessão de créditos tributários, ex vi do 

disposto no seu artigo 14, in verbis: 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá 

estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário 

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 

forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados 

fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias;  

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.  

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

(...)”  
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Entende-se, assim, S.M.J., que a presente propositura acarreta 

encargos financeiros para a administração pela supressão de receita e 

ausência de demonstração da fonte de custeio indispensável à manutenção 

do equilíbrio orçamentário estadual. 

Desta forma, uma vez que não se encontram nos autos: a) a 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, nos termos do artigo 16 da LRF2; e 

b) a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária ou da previsão de medidas de 

compensação, conforme disposições do artigo 14, incisos I e II, da LRF, 

cumpre solicitar que o presente processo baixe em diligência para que seja 

providenciada sua instrução, por meio da Secretaria Geral da Mesa, junto ao 

autor da proposição, que, indubitavelmente, pode utilizar-se, se assim 

aprouver a S. Exa., da prerrogativa prevista no artigo 57, § 2º, da 

Constituição Estadual (pedido de informação), no sentido de obter as 

informações necessárias. 

Desta feita, requer-se que sejam deferidas as solicitações acima 

para instrução regular da matéria – Projeto de Lei nº 205/22, de autoria do 

Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre benefícios fiscais e tarifários aos 

condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores 

(RNPC), nos termos do artigo 268-A, § 6º, da Lei Federal nº 9.503, de 

23.09.1997 – Código de Trânsito Brasileiro, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, sem as quais restariam prejudicados as análises dos aspectos da 

juridicidade e legalidade da proposição. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Assembleia Legislativa, em 12 de maio de 2022. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto  

 
2 LRF - Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 

da despesa será acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. (...) 
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