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Projeto de Lei nº 260/2022 
Autor: Deputado Vandinho Leite. 
Assunto: “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 Isenção do Imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores - IPVA, para 

aqueles que se enquadrarem na condição de 

feirantes, no âmbito do Estado do Espirito Santo, e 

dá outras providências.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 260/2022 com intenção de 

considerar como feirantes o profissional responsável por trabalhar nas feiras livres, 

comercializando produtos alimentícios e afins, que exerçam a atividade há mais de (2) anos, 

com a devida licença ou permissão concedida pelas prefeituras municipais, além de 

comprovada atuação nas feiras livres reconhecidas e autorizadas pelos órgãos competentes. 

Estes feirantes receberiam o benefício fiscal de isenção do Imposto sobre Operações relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, bem como isento do Imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores – IPVA, os automóveis utilitários quando adquiridos por feirantes. 

Avançando, a proposição define ainda que A aquisição com isenção somente se aplica a 

veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja 

superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); sendo que tais isenções seriam reconhecidas 

pela Secretaria de Estado do Espirito Santo – SEFAZ (ES), mediante prévia verificação de que o 

adquirente preenche os requisitos previstos nesta pretensa lei. Observa-se igualmente que, in 

casu, a alienação do veículo só poderá ocorrer após o mesmo ter, no mínimo, dois anos de sua 

aquisição, sendo que a inobservância desta condição implicaria em pagamento do tributo, bem 

como da multa e dos juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de 

fraude ou falta de pagamento do imposto devido. 
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Diante deste diagnóstico fático-jurídico, o Procurador designado emitiu consubstanciado 

Parecer Técnico/Jurídico (fls. 18 a 34 dos presentes autos eletrônicos) pela 

inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei nº 260/2022, por considerar que o mesmo é 

antinômico a ordem prevista no o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da CF; na medida em que, 

segundo a referida norma constitucional, a concessão e a revogação de benefícios fiscais de 

ICMS devem ser precedidas de deliberação conjunta entre os Estados e o Distrito Federal, 

conforme regulado em lei complementar (Lei Complementar Federal nº 24/1975), 

conformando convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, órgão 

composto pelos diversos representantes das Fazendas Públicas Estaduais. 

Além da inconstitucionalidade insanável apontada, o Procurador designado igualmente aponta 

o desatendimento, do Projeto de Lei nº 260/2022, dos comandos definidores de pressupostos 

de validade previstos 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.  Em tempo, registramos que o Procurador carregou a sua fundamentação com 

adequado acervo de jurisprudências e com pertinente legislação. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarado (fls. 18 a 34 dos presentes 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 20 de junho de 2022.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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