
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 444/2022 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 444/2022 

 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que consolida normas referentes 

ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, e dá outras providências.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica acrescentado o § 3º ao art. 4º da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 4º (...) 

 

(...) 

 

§ 3º Equipara-se às operações de que trata o inciso V o ICMS relativo à energia elétrica 

fotovoltaica, até o limite da quantidade de energia elétrica injetada na rede de 

distribuição, seja qual for o montante, diante da natureza jurídica de empréstimo gratuito 

desta relação, que não se apresenta como ato de mercancia, de modo que a não incidência 

do imposto em questão alcança a geração, produção, transmissão, compensação, 

fornecimento, distribuição, consumo e mesmo as tarifas e encargos sobre uso do sistema 

de distribuição.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2022. 

 

RENZO VASCONCELOS 
Deputado Estadual  

Em 21 de setembro de 2022. 

______________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ernesta 
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