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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

DILIGÊNCIA 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2022 

AUTOR: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

Ementa: Altera a Lei Complementar 959, de 16 de dezembro de 2020. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O Projeto de Lei Complementar visa alterar a Lei Complementar 959, de 16 

de dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. 

Com a proposta, pretende-se fixar a remuneração dos profissionais da área 

de tecnologia da informação (TI) contratados sob o vínculo temporário no valor da 

remuneração da primeira referência da tabela descrita no Anexo I, da Lei 

Complementar nº622, de 8 de março de 2012, alterada pela Lei Complementar 994, de 

22 de fevereiro de 2022. 

Conforme narra a justificativa do projeto tal medida se faz indispensável para 

continuidade do desenvolvimento de projetos no âmbito deste Tribunal de Contas e foi 

pensada como estratégia para atrair e reter profissionais da área de TI, inibindo ou 

atenuando a alta taxa de rotatividade dessa mão-de-obra, o que foi ainda mais 

agravado no cenário pós-pandemia. 

Fica evidente que o escopo da proposição é o aumento da remuneração dos 

servidores temporários ocupantes do cargo de da área de Tecnologia da Informação. 

Ocorre que por tratar de aumento de remuneração o presente projeto de lei 

deve trazer o cálculo do impacto orçamentário no presente ano de exercício bem como 

nos dois anos seguintes, além da declaração do ordenador de despesa. 
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Registra-se que na justificativa do presente projeto de lei complementar é 

mencionado que a indicação da disponibilidade orçamentária e financeira e a projeção 

da estimativa de impacto também será feita, caso a caso, como condição prévia à 

efetivação das novas contratações. 

Contudo, tal previsão não possui amparo legal. A indicação da 

disponibilidade orçamentária e financeira e a projeção da estimativa de impacto deve 

ser apresentada em sua totalidade de forma concomitante a analise do projeto de lei. 

Frisa-se que a possibilidade de se fracionar a indicação da disponibilidade 

orçamentária e financeira e a projeção da estimativa de impacto a cada contratação 

não existe no ordenamento jurídico. 

No que tange ao art. 16 da LRF, a que remete o art. 21 do mesmo diploma 

legal, estabelece o caput e incisos do dispositivo que do ato do qual resultar o aumento 

do gasto deverá ser acompanhado de:  

a) estimativa do impacto orçamentário da despesa, a qual compreenderá não 

apenas o exercício em que o dispêndio entrará em vigor, mas também os dois 

seguintes;  

b) declaração do ordenador de despesa relativa à adequação orçamentária e 

financeira do aumento dos gasto com a Lei Orçamentária Anual, além de 

demonstração de compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Já em relação ao art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata das 

condições para a realização e a majoração de despesas obrigatórias de caráter 

continuado, reza o preceito que o ato que promover a criação ou aumento de uma 

despesa corrente desse tipo deverá:  

a) estar instruído com uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, já 

tratado ao analisar o art. 16;  

b) demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio.  

No caso em tela, não há nos autos comprovação de que cada um desses 

requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal tenham sido satisfeitos, motivo 
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pelo qual, para que o projeto de lei atenda ao requisito da legalidade, deve ser 

complementado com todas essas exigências. 

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 aumentos de despesa com a 

remuneração dos servidores.  

Isso ocorre porque a elaboração do referido estudo faculta ao Poder 

Legislativo, como órgão vocacionado a versar sobre o controle não somente dos 

objetivos constitucionais que se pretendem atingir por meio dessa benesse, como 

também o controle financeiro dessa escolha política.  

Interpretando o art. 113 do ADCT, o 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, in verbis: 

"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou 

renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto 

orçamentário e financeiro." 

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

Weber (j. em 21.12.2020), 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 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350031003800300031003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart113


 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2022 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

4 

 

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 

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. 
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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 

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. 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): 
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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 

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.  
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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.” 

Registra-se que consta no presente projeto de lei complementar o respeito 

ao limite prudencial com despesa de pessoal. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela baixada da presente proposição em 

diligência para sanar vício de INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de Lei 

Complementar n.º 31/2022, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, para o cumprimento dos seguintes requisitos legais: 

a) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos dois exercícios 

subsequentes ao que deva entrar em vigor, acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas, nos termos do art. 16, I, da LRF; 

 

b) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade 

com o plano plurianual e autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias, nos termos do art. 16, II, da LRF, e do art. 169, § 1º, II, da 

Constituição Federal; 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 15 de junho de 2022. 

 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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