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MANIFESTAÇÃO DA SETORIAL LEGISLATIVA DA PROCURADORIA 
 

 
Projeto de Lei nº 444/2022  
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos 

Assunto: “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.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 444/2022 com a nobre 

intenção de acrescentar o § 3º, do art. 4º, da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, 

com a seguinte redação: “§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”. 

 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 15 a 33 

dos presentes autos eletrônicos) pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 40/2022, com a devida adoção de emenda 

visando reposicionando o dispositivo para o inciso XVI do mesmo artigo 4º da Lei nº 

7.000/2001, além de adequar devidamente a redação para fins de precisão quanto a 

sua aplicabilidade. Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua 

fundamentação com adequada legislação e jurisprudência. 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360037003000390038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Em tempo, registramos que o presente caso concreto não possui a intelecção de se 

tratar de benefício fiscal e nem de renúncia fiscal, por se tratar de mera interpretação 

já consagrada pela jurisprudência, pois o objeto normativo aqui não configurar ato de 

mercancia (condição para ocorrência do fato gerador do ICMS). Assim, o Projeto de 

Lei nº 444/2022 não se sujeita as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e nem 

se aplica às exigências da Lei Complementar Federal nº 24/1975, com 

desnecessidade de vinculo autorizativo prévio pelo CONFAZ – Agr. em RE nº 1849197 

- RS (2021/0060886-3) STJ. 

 

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

ACOLHIMENTO do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarada (fls. 15 a 33 dos 

autos eletrônicos), inclusive com a adoção da emenda sugerida. 

Vitória (ES), 04 de outubro de 2022. 

 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Coordenador da Setorial Legislativa 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360037003000390038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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