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PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 260/2022 

AUTOR: Deputado Vandinho Leite 

Ementa: Dispõe sobre a isenção 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 utilitários e a 

isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, para 

aqueles que se enquadrarem na condição de feirantes, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

O Projeto de Lei nº 260/2022, de autoria do Deputado Vandinho Leite, visa 

dispor sobre a isenção 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 utilitários e a 

isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, para 

aqueles que se enquadrarem na condição de feirantes, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, e dá outras providências. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 02, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo, 
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a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na 

norma regimental. 

O projeto foi protocolado no dia 06/06/2022 e lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 07/06/2022. Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia 

da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode 

ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009). 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa, ofertando 

sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial no projeto 

de lei. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer 

parecer técnico. 

É o relatório. 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

2.1.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

Verifica-se a competência do Estado para legislar sobre a matéria, por se 

tratar de direito tributário e de imposto da competência Estadual, nos termos do art. 24, 

inciso I, e art. 155, inciso II e III, ambos da Constituição da República, in verbis: 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I-direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

 

Art.155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal Instituir impostos sobre: 
(...) 
II-operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 
 
III-propriedade de veículos automotores; 

 
(original sem destaque) 

 

Tendo como parâmetro a Constituição Estadual, verifica-se também a 

competência estadual, conforme o art. 55, inciso I, in verbis: 

 

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; 
(original sem destaque) 

 

Com arrimo dos preceitos constitucionais mencionados acima já asseverou o 

Supremo Tribunal Federal: 

 

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.(STF - RE: 362573 MG , 
Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 26/06/2007, Segunda Turma, 
Data de Publicação: DJe-082 DIVULG 16-08-2007 (negritei) 

 

 

O art. 61, §1º, alínea b, da CF/88 determina serem de iniciativa reservada do 

Presidente da República as leis que disponham sobre “organização administrativa e 
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judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 

administração dos Territórios” 

O Pretório Excelso tem como posicionamento já sedimentado que a 

exclusividade em iniciar o processo legislativo sobre matéria tributária se aplica apenas 

em relação às leis dos Territórios Federais: 

 

a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do 
processo legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, 
por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta 
interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de 
instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma 
constitucional explicita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito 
tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, 
não se equipara, especialmente para os fins de instauração do respectivo 
processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado.

1
 

 
(...). Processo Legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de 
inciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, 
“b”, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios 
Federais.

2
 

 

Portanto, no âmbito da União, Estados-membros, DF e Municípios, a 

iniciativa de leis sobre matéria tributária é concorrente entre os Chefes do Executivo e 

os membros do Legislativo. 

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no 

sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, 

não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de esvaziar a atividade 

legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. 

Logo, no caso em análise, deve-se aplicar o entendimento jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

                                                 
1
 STF. ADI 724-MC, rel. Min. Celso de Mello. 

2
 STF. ADI n. 3.205, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 
1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 
AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 
não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 
procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de 
limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas 
ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que 
se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 
(...)

3
 (original sem destaque) 

Assim, no que diz respeito à iniciativa parlamentar para deflagrar o presente 

procedimento legislativo, não se pode cogitar de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, conforme já explanado, o ICMS é imposto estadual, de 

competência dos Estados, nos termos do que preconiza o artigo 155, inciso II, da CF. 

Da mesma forma o IPVA é imposto estadual, de competência dos Estados, 

nos termos do que preconiza o artigo 155, inciso III, da CF. 

Portanto, como o presente projeto de lei visa a estabelecer uma isenção 

tributária, não há falar em vício de inconstitucionalidade por incompetência ou por vício 

de iniciativa, pelas razões supracitadas. 

 

2.1.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso III, da Constituição Estadual, prevê como uma das 

espécies normativas a Lei Ordinária. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 141, inciso 

II, do Regimento Interno.  

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com os textos 

normativos citados. 

 

                                                 
3
 STF. ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007) 
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2.1.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quorum para sua 

aprovação e processo de votação.  

O referido projeto de lei deve seguir o procedimento ordinário, conforme 

preceitua o artigo 148, inciso II do Regimento Interno  (Resolução nº 2.700/2009). 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 194 do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), é necessária a maioria simples dos 

membros desta Casa de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos Deputados. 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a inteligência do 

artigo 200, inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), o processo a ser 

utilizado é o simbólico. 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá ser 

observado o contido no art. 150, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na Constituição 

Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso vertente, cuida-se de proposição legislativa que concede o à 

concessão de isenção do ICMS e do IPVA cobrados sobre os veículos utilitários 

adquiridos pelos feirantes. 

Ocorre que existe incompatibilidade entre o projeto de lei em exame e o art. 

155, § 2º, inciso XII, alínea g, da CF; na medida em que, segundo a norma 

constitucional, a concessão e a revogação de benefícios fiscais de ICMS devem ser 
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precedidas de deliberação conjunta entre os Estados e o Distrito Federal, conforme 

regulado em lei complementar. 

A matéria é regulada pela LC nº 24/1975, a qual dispõe que a “deliberação 

conjunta” toma a forma de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ, órgão composto pelos diversos representantes das 

Fazendas Públicas Estaduais. 

Assim, as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais, em matéria de 

ICMS, para serem concedidos, dependem da edição de um convênio que reflita a 

concordância de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, para que este 

tributo seja uniforme no território nacional; evitando, assim, o que se convencionou 

chamar de “guerra fiscal”. 

Segundo a LC nº 24/1975, a concessão de benefícios fiscais relativos ao 

ICMS dependerá sempre de decisão unânime dos Estados; e a sua revogação, de 

aprovação de quatro quintos, no mínimo, dos representantes presentes. 

Conforme o rito traçado na lei, no prazo de 10 dias contados da data final da 

reunião em que o convênio haja sido firmado, a resolução nela adotada será publicada 

no Diário Oficial da União; após a qual, os Poderes Executivos de cada Estado 

disporão de 15 dias para publicar decreto ratificando ou não os convênios celebrados, 

considerando ratificação tácita a ausência de manifestação no prazo. 

A não ratificação pelo Poder Executivo de qualquer unidade da federação 

implicará rejeição do convênio que houver estabelecido incentivo fiscal de ICMS. 

Até 10 dias após o término do prazo para ratificação, será publicada 

novamente no Diário Oficial da União a informação acerca da ratificação ou rejeição do 

convênio. 

Nestes termos, a instituição de incentivo fiscal de ICMS sem suporte em 

convênio celebrado no âmbito do CONFAZ padece de vício de inconstitucionalidade 
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material, por afrontar o art. 155, § 2º, inc. XII, alínea g, da Constituição Federal. A 

propósito, esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE ISENÇÕES, 
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA 
RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO 
LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO 
DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS – PERFIL 
NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO 
ICMS – A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL COMO 
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO 
ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS – RECEPÇÃO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM 
CONSTITUCIONAL – O SIGNIFICADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO 
CONVÊNIO INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS 
E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS – DOUTRINA – 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSTITUIÇÃO, PELO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO 
EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE 
APARENTE “COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL” LESIVA AO 
ESTADO DO AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL – MEDIDAS QUE SE 
REFEREM À PRODUÇÃO DE “TABLETS” – POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, 
PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS PAULISTAS, AO ART. 152 DA 
CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O “PRINCÍPIO DA NÃO-
DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA” – PRECEDENTE DO STF – MEDIDA 
CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE 
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA – 
INADMISSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE 
RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO – A existência de convênios 
interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva 
constitucional de convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da válida 
concessão, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, 
incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. – Revela-se 
inconstitucional a concessão unilateral, por parte de Estado-membro ou do 
Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de 
quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS, tais como, 
exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de 
cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a 
dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento 
e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes. 
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM – A outorga unilateral, 
por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de 
ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta legítima e 
juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também se 
revele impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por resultar 
de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha 
a provocar desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, 
assim causando gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente 
prejudicado. É que situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de 
gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-normativa da Constituição da 
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República, não se compensam entre si. Precedente.
4
 

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. BENEFÍCIOS 
FISCAIS. NECESSIDADE DE AMPARO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. 
ART. 155, XII, G DA CONSTITUIÇÃO. Nos termos da orientação consolidada 
por esta Corte, a concessão de benefícios fiscais do ICMS depende de prévia 
aprovação em convênio interestadual, como forma de evitar o que se 
convencionou chamar de guerra fiscal. Interpretação do art. 155, XII, g da 
Constituição. São inconstitucionais os arts. 6º, no que se refere a “benefícios 
fiscais” e “financeiros-fiscais”, 7º e 8º da Lei Complementar estadual 93/2001, 
por permitirem a concessão de incentivos e benefícios atrelados ao ICMS sem 
amparo em convênio interestadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
parcialmente procedente.

5
 

Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Caráter normativo 
autônomo e abstrato dos dispositivos impugnados. Possibilidade de sua 
submissão ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. ICMS. 
Guerra fiscal. Artigo 2º da Lei nº 10.689/1993 do Estado do Paraná. Dispositivo 
que traduz permissão legal para que o Estado do Paraná, por meio de seu 
Poder Executivo, desencadeie a denominada "guerra fiscal", repelida por larga 
jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 4. Artigo 50, XXXII e XXXIII, e §§ 
36, 37 e 38 do Decreto Estadual nº 5.141/2001. Ausência de convênio 
interestadual para a concessão de benefícios fiscais. Violação ao art. 155, §2º, 
XII,g, da CF/88. A ausência de convênio interestadual viola o art. 155, § 2º, 
incisos IV, V e VI, da CF. A Constituição é clara ao vedar aos Estados e ao 
Distrito Federal a fixação de alíquotas internas em patamares inferiores àquele 
instituído pelo Senado para a alíquota interestadual. Violação ao art. 152 da 
CF/88, que constitui o princípio da não-diferenciação ou da uniformidade 
tributária, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, 
em razão de sua procedência ou destino. 5. Medida cautelar deferida.

6
 

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 12, caput e parágrafo único, da Lei 
estadual (PA) nº 5.780/93. Concessão de benefícios fiscais de ICMS 
independentemente de deliberação do CONFAZ. Guerra Fiscal. Violação dos 
arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 1. É pacífica a 
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que são inconstitucionais as 
normas que concedam ou autorizem a concessão de benefícios fiscais de 
ICMS (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de 
pagamento) independentemente de deliberação do CONFAZ, por violação dos 
arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, os 
quais repudiam a denominada “guerra fiscal”. Precedente: ADI nº 2.548/PR, 
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 15/6/07. 2. Inconstitucionalidade do art. 

                                                 
4
 STF. ADI 4635 MC-AgR-Ref, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015. 

5
 STF. ADI 3794, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011 

PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-01 PP-00014 

6
 STF. ADI 3936 MC, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 

PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00030 EMENT VOL-02297-02 PP-00215. 
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12, caput, da Lei nº 5.780/93 do Estado do Pará, e da expressão “sem prejuízo 
do disposto no caput deste artigo” contida no seu parágrafo único, na medida 
em que autorizam ao Poder Executivo conceder diretamente benefícios fiscais 
de ICMS sem observância das formalidades previstas na Constituição. 3. Ação 
direta julgada parcialmente procedente.

7
 

 

Registra-se, ainda, que o fato de um ente da Federação descumprir a 

premissa constitucional de exigência de convênio não autoriza os demais entes a, 

invocando o direito à proteção da economia local, conceder, definitiva ou 

transitoriamente, o mesmo benefício. Esse também é o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal: 

ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE ISENÇÕES, 
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA 
RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO 
LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO 
DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS – PERFIL 
NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO 
ICMS – A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL COMO 
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO 
ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS – RECEPÇÃO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM 
CONSTITUCIONAL – O SIGNIFICADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO 
CONVÊNIO INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS 
E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS – DOUTRINA – 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSTITUIÇÃO, PELO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO 
EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE 
APARENTE “COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL” LESIVA AO 
ESTADO DO AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL – MEDIDAS QUE SE 
REFEREM À PRODUÇÃO DE “TABLETS” – POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, 
PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS PAULISTAS, AO ART. 152 DA 
CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O “PRINCÍPIO DA NÃO-
DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA” – PRECEDENTE DO STF – MEDIDA 
CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE 
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA – 
INADMISSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE 
RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO – A existência de convênios 
interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva 
constitucional de convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da válida 

                                                 
7
 STF. ADI 1247, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 

17-08-2011 EMENT VOL-02567-01 PP-00001. 
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concessão, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, 
incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. – Revela-se 
inconstitucional a concessão unilateral, por parte de Estado-membro ou do 
Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de 
quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS, tais como, 
exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de 
cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a 
dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento 
e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes. 
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM – A outorga 
unilateral, por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem 
tributária em tema de ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, 
como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de outro 
Estado-membro que também se revele impregnada do mesmo vício de 
inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula 
constitucional da reserva de convênio, venha a provocar desequilíbrios 
concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando 
gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É 
que situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima 
transgressão à autoridade hierárquico-normativa da Constituição da República, 
não se compensam entre si. Precedente.

8
 

Portanto, em que pese a relevância social da proposição em tela, não 

encontra respaldo no ordenamento jurídico constitucional, em face dos argumentos 

aqui lançados. 

Além do vício acima citado, veja-se ainda que a regra constitucional observa 

o regime preexistente definido no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), no tocante à concessão e ao aumento de benefícios fiscais 

que ocasionem a renúncia de receita: 

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 

                                                 
8
 STF. ADI 4635 MC-AgR-Ref, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015. 
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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. 

 

Para estes, requer-se a consecução do referido estudo de impacto 

orçamentário e financeiro, por meio do qual se demostre que a perda de recursos foi 

considerada pela lei orçamentária e/ou se adotem medidas de compensação com o 

aumento da receita por outra fonte.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal, nessa linha de argumentação, visa a 

garantir a gestão fiscal responsável, segundo quatro pilares: ação planejada, 

transparência, controle e cumprimento de metas e limites fiscais. 

A opção do Constituinte de disciplinar a temática nesse sentido explicita a 

prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de benefícios tributários que 

ensejam a renúncia de receita.  

Isso ocorre porque a elaboração do referido estudo faculta ao Poder 

Legislativo, como órgão vocacionado a versar sobre a instituição de benefícios fiscais, 

o controle não somente dos objetivos constitucionais que se pretendem atingir por meio 

dessa benesse, como também o controle financeiro dessa escolha política.  

A concessão de benefícios fiscais, ao atingir a receita do ente, afeta os 

meios financeiros pelos quais o Estado custeia as suas atividades. Uma opção política 

consciente do legislador perpassa por uma compreensão múltipla sobre o tema, 

especialmente acerca dos efeitos financeiros produzidos. 
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Interpretando o art. 113 do ADCT, este Supremo Tribunal Federal firmou o 

entendimento de que o referido dispositivo é aplicável a todos os entes da Federação, 

pelo que eventual proposição legislativa federal, estadual, distrital ou municipal que crie 

ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de 

estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sob pena de incorrer em vício de 

inconstitucionalidade formal. 

Nesse sentido faz-se referência à ADI 6.074, da relatoria da Min. Rosa 

Weber (j. em 21.12.2020), em que se examinou hipótese análoga à presente 

envolvendo benefício fiscal de IPVA também conferido pelo Estado de Roraima, cujo 

processo de criação foi despido de análise do impacto orçamentário e financeiro. 

Nessa ocasião, prevaleceu a conclusão pela inconstitucionalidade formal da 

mencionada legislação estadual, nos seguintes termos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E 

FINANCEIRO. LEI Nº 1.293, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, DO ESTADO 

DE RORAIMA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) PARA PESSOAS PORTADORAS DE 

DOENÇAS GRAVES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 150, II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. O ARTIGO 113 DO ADCT 

DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. RENÚNCIA DE RECEITA 

SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI 

IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 150, II, DA CARTA MAGNA: 

CARÁER EXTRAFISCAL DA ISENÇÃO COMO CONCRETIZAÇÃO DA 

IGUALDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E 

JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A 

Lei nº 1.293/2018 do Estado de Roraima gera renúncia de receita de forma a 

acarretar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta 

legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos 

termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, 

implica inconstitucionalidade formal. 2. A previsão de incentivos fiscais para 
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atenuar situações caracterizadoras de vulnerabilidades, como ocorre com os 

portadores de doenças graves, não agride o princípio da isonomia tributária. 

Função extrafiscal, sem desbordar do princípio da proporcionalidade. Previsão 

abstrata e impessoal. Precedentes. Ausência de inconstitucionalidade material. 

3. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou a 

isenção do IPVA a diversos beneficiários proprietários de veículos 

portadores de doenças graves, de modo a inviabilizar o ressarcimento 

dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança 

legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 4. 

Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei nº 1.293, de 29 de novembro de 2018, do Estado 

de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do 

julgamento. 

No mesmo sentido, atente-se para o entendimento consolidado no 

julgamento da ADI 5.816, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes (j. em 

05.11.2019): 

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E 

TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. 

GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 

95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a 

incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem 

como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender 

ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício 

fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, 

XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização 

de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 

Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5 /2010) –, exige a 

apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do 

processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 

95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu 

requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou 

concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida 
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indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-

se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação 

Direta julgada procedente. 

Impõe-se, por conseguinte, a interpretação do art. 113 do ADCT, no sentido 

de reconhecer a sua aplicação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para exigir que toda “a proposição legislativa que crie ou altere despesa 

obrigatória ou renúncia de receita [seja] acompanhada da estimativa do seu impacto 

orçamentário e financeiro”, em linha com a previsão do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Por fim, vale ressaltar que a exigência de estudo de impacto orçamentário e 

financeiro, prevista no art. 113 do ADCT, não atenta contra a forma federativa, 

notadamente a autonomia financeira dos entes. 

Esse requisito, repita-se, visa a permitir que o legislador, como poder 

vocacionado para a instituição de benefícios fiscais, compreenda a eficácia financeira 

da opção política em questão. Trata-se de instrumento para a gestão fiscal 

responsável. 

Desta feita foi a tese julgada na ADI 6303/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 

julgado em 11/3/2022 (Info 1046): 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. IPVA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO .  

1. Ação direta contra a Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do 

Estado de Roraima, que acrescentou o inciso VIII e o § 10 ao art. 98 da Lei 

estadual nº 59/1993. As normas impugnadas versam sobre a concessão de 

isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) às 

motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 160 cilindradas.  

2. Inconstitucionalidade formal. Ausência de elaboração de estudo de impacto 

orçamentário e financeiro. O art. 113 do ADCT foi introduzido pela Emenda 
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Constitucional nº 95/2016, que se destina a disciplinar “o Novo Regime Fiscal 

no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”. A regra 

em questão, porém, não se restringe à União, conforme a sua interpretação 

literal, teleológica e sistemática.  

3. Primeiro, a redação do dispositivo não determina que a regra seja limitada à 

União, sendo possível a sua extensão aos demais entes. Segundo, a norma, 

ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza princípios constitucionais 

como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da 

CF/1988). Terceiro, a inclusão do art. 113 do ADCT acompanha o tratamento 

que já vinha sendo conferido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, aplicável a todos os entes da Federação.  

4. A exigência de estudo de impacto orçamentário e financeiro não atenta 

contra a forma federativa, notadamente a autonomia financeira dos entes. Esse 

requisito visa a permitir que o legislador, como poder vocacionado para a 

instituição de benefícios fiscais, compreenda a extensão financeira de sua 

opção política.  

5. Com base no art. 113 do ADCT, toda “proposição legislativa [federal, 

estadual, distrital ou municipal] que crie ou altere despesa obrigatória ou 

renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu 

impacto orçamentário e financeiro”, em linha com a previsão do art. 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal.  

6. A Lei Complementar do Estado de Roraima nº 278/2019 incorreu em vício de 

inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 113 do ADCT.  

7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da 

Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, por 

violação ao art. 113 do ADCT.  

8. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei 

estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto 

orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.”. 
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Sendo assim, em face do vício de inconstitucionalidade apontado, dá-se, nos 

termos do parágrafo 5º, do artigo 9º do Ato nº 2.517/2008, por prejudicado o exame dos 

demais aspectos da Proposição. 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

do Projeto de Lei n.º 260/2022, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Vandinho Leite, não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis, nos 

termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 14 de junho de 2022. 

 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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