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PROJETO DE INDICAÇÃO
22/03/2019

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.670, de 30 de dezembro de
1996, que dispõe acerca do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) do Ceará para reduzir o imposto das empresas que
fizerem doações às entidades filantrópicas do Estado do Ceará

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

 

Art. 1º Acrescenta o artigo 43-C à Lei nº 12.670, de 30 de dezembro de 1996, para redução de Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em até 6% das empresas que fizerem doações
para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

 

“Subseção IV

Da Redução da Base de Cálculo das Empresas Doadoras para Entidades Filantrópicas

 

Art. 43-C Fica o Chefe do Poder Executivo, conforme se dispuser em regulamento, autorizado a
reduzir a carga tributária em até 6% para as empresas que fizerem doações para entidades
filantrópicas que satisfaçam às seguintes condições:

I – estejam legalmente constituídas e em funcionamento regular;

II –não distribuam lucros, bonificações ou vantagens aos seus administradores, associados, sob 
qualquer forma ou pretexto;
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III –sejam registradas nas repartições da Secretaria da Fazenda. “(NR)

 

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

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 22 de março de 2019

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Esse projeto visa proporcionar ao contribuinte doador um incentivo por meio do crédito fiscal do
ICMS  para as empresas que efetuam doações ou cessões gratuitas de mercadorias a entidades
beneficentes, educacionais, culturais, esportivas, científicas, associações de classe, entre outras e que
estejam regularmente constituídas.

Definimos a doação como sendo a transferência gratuita de um bem, móvel ou imóvel, direito ou valor
pertencente ao patrimônio de uma pessoa para o patrimônio de outra pessoa, sejam elas física ou jurídica. 

De acordo com a legislação vigente do ICMS, a saída de produto ou mercadoria de estabelecimentos
comercial ou industrial configura o fato gerador desses impostos, não levando em consideração o motivo
da respectiva saída.  Frequentemente as empresas doadoras encontram dificuldades no enquadramento
dessas operações às normas tributárias,

É importante esclarecer que a simples comprovação de doação efetuada a entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos, mediante recibo da donatária, não é suficiente para tornar a despesa dedutível, pois caso a
entidade beneficiada não se enquadre e nem atenda às condições descritas na lei, a doação se tornará
indedutível como despesa operacional da empresa doadora.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Deputados para a aprovação deste projeto de
indicação nos moldes do art. 215 da Resolução n° 389, de 11 de dezembro de 1996, e suas alterações.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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LIDO NA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 27 DE MARÇO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 062 / 2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DO CEARÁ PARA
REDUZIR O IMPOSTO DAS EMPRESAS QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS
ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

P A R E C E R

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 62 / 2019
Deputado André Fernandes a que “ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS
À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DO CEARÁ PARA
REDUZIR O IMPOSTO DAS EMPRESAS QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS ENTIDADES
FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO CEARÁ”.

 

I – DO PROJETO DE INDICAÇÃO
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Dispõem os artigos da presente propositura:

 

PROJETO DE INDICAÇÃO N° 62/2019

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996,
QUE DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
(ICMS) DO CEARÁ PARA REDUZIR O IMPOSTO DAS EMPRESAS QUE
FIZEREM DOAÇÕES ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO
CEARÁ.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º Acrescenta o artigo 43-C à Lei nº 12.670, de 30 de dezembro de 1996, para
redução de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) em até 6% das empresas que fizerem doações para entidades filantrópicas e
sem fins lucrativos, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Subseção IV

Da Redução da Base de Cálculo das Empresas Doadoras para Entidades Filantrópicas

Art. 43-C Fica o Chefe do Poder Executivo, conforme se dispuser em regulamento,
autorizado a reduzir a carga tributária em até 6% para as empresas que fizerem doações
para entidades filantrópicas que satisfaçam às seguintes condições:

I – estejam legalmente constituídas e em funcionamento regular;

II – não distribuam lucros, bonificações ou vantagens aos seus administradores,
associados, sob  qualquer forma ou pretexto;

III –sejam registradas nas repartições da Secretaria da Fazenda. “(NR)

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

 

A N D R É  F E R N A N D E S
DEPUTADO

 

II - JUSTIFICATIVA

 

Na justificativa do presente Projeto de Indicação a Nobre Deputado destaca o seguinte: “Esse projeto visa
proporcionar ao contribuinte doador um incentivo por meio do crédito fiscal do ICMS para as empresas
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que efetuam doações ou cessões gratuitas de mercadorias a entidades beneficentes, educacionais,
culturais, esportivas, científicas, associações de classe, entre outras e que estejam regularmente
constituídas.

Definimos a doação como sendo a transferência gratuita de um bem, móvel ou imóvel, direito ou valor
pertencente ao patrimônio de uma pessoa para o patrimônio de outra pessoa, sejam elas física ou jurídica. 

De acordo com a legislação vigente do ICMS, a saída de produto ou mercadoria de estabelecimentos
comercial ou industrial configura o fato gerador desses impostos, não levando em consideração o motivo
da respectiva saída.  Frequentemente as empresas doadoras encontram dificuldades no enquadramento
dessas operações às normas tributárias,

É importante esclarecer que a simples comprovação de doação efetuada a entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos, mediante recibo da donatária, não é suficiente para tornar a despesa dedutível, pois caso a
entidade beneficiada não se enquadre e nem atenda às condições descritas na lei, a doação se tornará
indedutível como despesa operacional da empresa doadora.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Deputados para a aprovação deste projeto de
indicação nos moldes do art. 215 da Resolução n° 389, de 11 de dezembro de 1996, e suas alterações”
(sic).

 

 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO

 

A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“ex vi legis”

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu
território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal, observados os seguintes princípios:
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(....)

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;”

 

 

A Carta Magna Federal, em seu artigo 24, inciso I, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, estabelece:

 

“Art. 24 - Compete à União, aos  e ao Distrito Federal Estados legislar
 sobre:concorrentemente

 

I – , financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;direito tributário

(...)

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
.”estadual, no que lhe for contrário

 

 

É, também, norma elencada no artigo 16, inciso I, §§ 1º, e 2º, da Constituição do Estado do Ceará:

 

“Art. 16 - O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da Constituição
da República, sobre:

 

I – , financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;direito tributário

(...)

§ 1º – A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer as
normas gerais, e à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade
legislativa plena.
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§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.”

 

 

Constata-se que o Estado federado tem competência legislativa suplementar para dispor sobre direito
 concessão de isenções dos tributos de sua competência,tributário, e, portanto, legislar acerca da

notadamente o ICMS.

 

Além dessas normas que se referem aos tributos em geral, a Constituição Federal também prevê
competência Legislativa do Estado para a concessão de isenção de  conforme o art. art. 155,ICMS,
incisos II, § 2º, incisos III e XII, alínea “g”, transcritos abaixo:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
, aindaserviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços;

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, .isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados
(grifamos)

 

A Carta Política Estadual por sua vez, preceitua em seu artigo 191, incisos I, § 1º e art. 192, caput,
respectivamente, ex vi legis:

 

Art.191. O Estado pode instituir:

I – os impostos referidos no art. 155, incisos I a III da Constituição Federal;

(...)
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§ 1º Sempre que possível, os impostos terão  e serão graduadoscaráter pessoal
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (grifo nosso)

 

Art. 192. A lei poderá isentar,  ou agravar tributos, com finalidadesreduzir
extrafiscais por incentivo a atividades socialmente úteis ou desestimular
práticas inconvenientes ao interesse público, observados os disciplinamentos
federais. (grifamos)

 

Na Constituição Federal são enumerados os poderes(competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna
Federal, observando-se certos princípios constitucionais.

 

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais”

 

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de
auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28) [1].

 

É sabido que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades federativas é o
alcance do interesse público, ou seja, sendo ele nacional cabe à União, sendo regional aos Estados e local
aos Municípios.

 

Em relação ao tema objeto da presente proposição, que visa incluir o artigo 43º - C, com os incisos I, II
  e III da Lei 12.670/96, dispondo à redução da base de cálculo do ICMS de Transporte Interestadual

 e Intermunicipal e de Comunicação em até 6% das empresas que fizerem doações para entidades
, vejamos o que diz a lei:filantrópicas e sem fins lucrativos

 

LEI Nº 12.670, DE 30.12.96 (D.O. DE 30.12.96)
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Dispõe acerca do 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.

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

         CAPÍTULO I

         DO IMPOSTO

Art. 1º - Esta Lei consolida as disposições legais referentes ao Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, de que tratam o Inciso II do
Artigo 155, da Constituição da República Federativa do Brasil, e a Lei Complementar
Nº 87, de 13 de setembro de 1996.

(...)

Subseção III - Da Redução da Base de Cálculo nas

Prestações de Serviço de Comunicação

Art. 43-B  Fica o Chefe do Poder Executivo, conforme se dispuser em regulamento,
autorizado a aplicar a carga tributária líquida de 8% (oito por cento), em substituição à
sistemática normal de tributação, nas prestações de serviço de telecomunicação
destinadas a empresas de telemarketing localizadas a, no mínimo, 60 (sessenta) km de
Fortaleza e com a geração mínima de 1.000 (mil) empregos diretos, observadas, ainda,
as seguintes condições:

(...)

 

O projeto em tela refere-se à redução  da base de cálculo do ICMS de Transporte Interestadual e
 Intermunicipal e de Comunicação em até 6% das empresas que fizerem doações para entidades

 Ao citar  para ofilantrópicas e sem fins lucrativos. “REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO”
pagamento de imposto, coaduna-se a matéria legislativa em análise com o art. 60, § 2º da Constituição do
Estado do Ceará que atribui ao Governador do Estado à iniciativa privativa de leis que disponham sobre:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – Ao Governador do Estado;

(....)
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§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham
sobre:

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado,
 concessão,órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,

permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;

d) concessão de subsídio ou isenção, , concessão deredução de base de cálculo
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições;

 (...)

                                e)matéria orçamentária  (grifamos)”.

 

 

No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa ( ) Art. 23/CF e Art. 15/CE em
, cujasrelação à matéria legislativa em questão cabe à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

competências e iniciativas legislativas também são do Chefe do Poder Executivo Estadual (Arts. 88, II, III
).e VI, e 60, § 2º e suas alíneas, CE/89

 

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceara,  tem asart. 17 da Lei Estadual n° 16.710, de 21.12.2018,
seguintes atribuições:

 

Capítulo I

DA SECRETARIA DA FAZENDA

Art. 17. Compete à Secretaria da Fazenda:

I - auxiliar direta e indiretamente o Governador na formulação da política
econômico-tributária do Estado;

II - realizar a administração de sua fazenda pública;

III - dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades de tributação, arrecadação,
fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário;

IV – atuar na prevenção e solução de litígios tributários;

V - elaborar, em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, o planejamento
financeiro do Estado;

VI - administrar o fluxo de caixa de todos os recursos do Estado, o desembolso dos
pagamentos e os ativos e passivos públicos;

VII - gerenciar o sistema de execução orçamentária financeira e contábil-patrimonial
dos órgãos e entidades da Administração Estadual;

VIII – gerenciar e divulgar informações financeiras e contábeis;

13 de 53



IX – realizar ações que visem à promoção da educação fiscal;

X - exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos
termos do Regulamento.

 

Nessa perspectiva, não cabe ao Deputado Estadual legislar sobre organização administrativa, serviço
público e atribuições das Secretarias de Estado, visto que essa competência é privativa do Chefe do Poder
Executivo.

 

Vale ainda trazer a baila o disposto no art. 88, incisos III e VI do mesmo diploma legal:

 

 “Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

III - ;iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição

(...)

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do  e da Poder Executivo
;” na forma da leiadministração estadual

 

IV – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe aos Deputados Estaduais. Vale
ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos Deputados
Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente citadas nos demais
incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do
supracitado artigo, da Carta Estadual.

 

Entretanto, o Projeto de Indicação em tela enfoca matéria relacionada com a estrutura organizacional do
Estado, especificamente disposição e funcionamento da Administração Estadual, cuja iniciativa
legislativa é privativa do Governador do Estado do Ceará prevista no art. 88, incisos II, III e VI, da Carta
Magna Estadual, :in verbis

 

“Art. 88 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

II –  e dos Comandantes da Políciaexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da .administração estadual
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III - ;iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição

(...)

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
;”administração estadual na forma da lei

 

Dessa forma, o Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já sancionada, suas
atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembléia Legislativa fazê-lo, ainda que em acréscimo.

 

V – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “ex vi”:

 

“Art. 58 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§ 1º.  Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o Deputado
poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma de
Indicação.

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no
prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembléia Legislativa de sua conveniência ou
não.”

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da
 (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, :Assembleia Legislativa do Estado do Ceará in verbis

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de interesse
público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como
em requerimento.”
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Outrossim,    é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, nãoa indicação
possuindo impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma,
não ferindo o  “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual
em seus artigos 2º e 3º, respectivamente.

 

VI – CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos de  à regular tramitação da presente propositura,PARECER FAVORÁVEL
pois a mesma se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também
aos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso IV e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ

 

[1] Afonso da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589.

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
09/04/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
09/04/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Elmano Freitas

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão, tão logo seja emitido o

parecer de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
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PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 62/2019

 

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E
DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DO CEARÁ PARA REDUZIR O
IMPOSTO DAS EMPRESAS QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS
ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO CEARÁ.

AUTOR: ANDRÉ FERNANDES

 

I - RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Jurídico sobre o Projeto de indicação, autoria do Excelentíssimo Deputado Estadual
André Fernandes, ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE DEZEMBRO DE
1996, QUE DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DO
CEARÁ PARA REDUZIR O IMPOSTO DAS EMPRESAS QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS
ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO CEARÁ.

 

É o relatório.

II - ANÁLISE

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, nenhum óbice impede a tramitação do Projeto de
Indicação em exame, uma vez que dada a limitação imposta pelos pressupostos constitucionais de
competência legislativa estadual, necessário seria a tramitação do assunto por esta via, conforme disposto
no art. 60 da Constituição Estadual do Ceará, in verbis:
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Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I - aos Deputados Estaduais;

§1º Não será admitido aumento da despesa, prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado;

No que concerne a Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1° e 2° da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional n° 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22 de dezembro de 1994, ex vi:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - decretos legislativos; e

VI - resoluções.

§ 1°. Não cabendo no Processo Legislativo proposição de
interesse público, o Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a
adoção do competente Projeto de Lei, na forma de Indicação.

§ 2°. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o
Governador do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência
à Assembléia Legislativa de sua conveniência ou não.

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11 de dezembro de 1996),
respectivamente, in verbis:

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II - Projeto:

f) de indicação;

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:

VI - de indicação

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere
medidas de interesse público, que não caibam em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

O autor encaminhou o Projeto em estudo na forma de Indicação, conduta esta adequada e desprovida de
qualquer vício de iniciativa. Uma vez que a competência material ou administrativa em relação à matéria
em questão, além da competência e iniciativa legislativa são do Chefe do Poder Executivo Estadual,
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senão vejamos nas transcrições de partes dos artigos 23, 24 e 25 da CF/88, para que se respeitem as
equivalências entre o Governo Federal e o Governo Estadual:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

II - orçamento;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição.

E na leitura dos arts. 60, § 2º, “c”, e 88, II, III e VI, ambos da CE/89:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

II - ao Governador do Estado;
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§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:

c) criação, organização, estruturação e competências das
Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública
direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e
outorga de serviços públicos;

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos
Comandantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, a
direção superior da administração estadual;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder
Executivo e da administração estadual, na forma da lei;

Qualquer matéria que tenha implicações econômico e financeiro, deve observar as normas orçamentárias,
que são de iniciativa do Poder Executivo, como determina a Carta Política da República, em seu artigo
165, incisos I, II,e III, textualmente:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

No mesmo contexto determina a Constituição Estadual, no Art. 203, incisos I, II, III, dispositivo que
encontra respaldo inclusive no já mencionado Art. 60, § 2º, “e”, in verbis:

Art. 203. O Estado programará as suas atividades financeiras
mediante leis de iniciativa do Poder Executivo, abrangendo:

I - plano plurianual;

II - diretrizes orçamentárias; e

III - orçamentos anuais.

Assim, a iniciativa privativa para normas que estabelecem matéria que tenham implicações financeiras é
uma conseqüência lógica, devidamente observada pela Constituição Estadual no já transcrito Art. 60, §
2º, alínea “e”, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 61/2008.

Em relação à competência sobre a matéria, a Constituição Estadual do Ceará determina em seus artigos
14, 15 e 16 que o Estado participará, em caráter concorrente, da legislação:

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I - respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;
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II - promoção da justiça social e extinção de todas as formas de
exploração e opressão, procurando assegurar a todos uma vida
digna, livre e saudável;

III - defesa da igualdade e combate a qualquer forma de
discriminação em razão de nacionalidade, condição e local de
nascimento, raça, cor, religião, origem étnica, convicção política
ou filosófica, deficiência física ou mental, doença, idade, atividade
profissional, estado civil, classe social, sexo e orientação sexual;

IV - respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à
publicidade, à eficiência e à probidade administrativa;

X - prestação de assistência social aos necessitados e à defesa dos
direitos humanos;

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a
União, o Distrito Federal e os Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
aos portadores de deficiência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

Parágrafo único. O sistema de cooperação entre as entidades
políticas para aplicação das normas previstas neste artigo far-se-á
em conformidade com lei complementar federal.

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art.
24 da Constituição da República, sobre:

II - orçamento;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância, à juventude e à velhice;

§1º A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á
a estabelecer as normas gerais e, à sua falta, não ficará o Estado
impedido de exercer atividade legislativa plena.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados.

§3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da Lei Estadual, no que lhe for contrário.

Por tudo visto, não nada há que se lhe oponha no plano da regimentalidade e técnica legislativa, uma vez
que está a proposição em linguagem correta. Muito menos há quanto aos aspectos normativos e
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impeditivos da continuidade deste Projeto de Indicação, não havendo nenhuma propositura em regime de
tramitação ou lei aprovada no Estado do Ceará versando sobre o objeto deste projeto que impeça ou barre
a aprovação de tal medida. Tais razões encontram-se expostas no artigo 234 do Regimento Interno desta
Casa:

Art. 234. Considera-se prejudicada:

I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma Sessão
Legislativa, ou transformado em diploma legal;

II - a discussão ou a votação de proposição anexa, quando a
aprovada ou rejeitada, for idêntica ou de finalidade oposta a
anexada;

III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver
substitutivo aprovado;

IV - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a outra, já
aprovada ou rejeitada;

V - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a de outra ou de
dispositivos já aprovados;

VI - a discussão ou votação de qualquer projeto semelhante a
outro, considerado inconstitucional, de acordo com o parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Parágrafo único. De igual modo, se considera prejudicado o
requerimento, com a mesma ou oposta finalidade, de outro já
deliberado.

III - VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, no que nos compete analisar, anunciamos  ao presentenosso PARECER FAVORÁVEL
Projeto de Indicação.

DEPUTADO ELMANO FREITAS

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE  VIAÇÃO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Acrísio Sena

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                      Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996
(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Matéria: SIM

Emendas: 

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes
prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

 

                 Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão, tão logo seja emitido o
parecer de Vossa Excelência.

                   Atenciosamente,

DEPUTADO NEZINHO FARIAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
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GABINETE DO DEPUTADO ACRISIO SENA

PARECER
20/05/2019

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0062/2019

AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

 

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação, de autoria do Deputado André Fernandes, que acrescenta à Lei nº
12.670, de 30 de dezembro de 1996, que trata acerca do ICMS do Ceará, introduzindo dispositivo para
reduzir o imposto das empresas que fizerem doações às entidades filantrópicas do Estado do Ceará.

Na redação da proposição há a diminuição, em até 6%, do ICMS das empresas que fizerem doações para
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, acrescentando, para tanto, o art. 43-C, com a seguinte
redação:

I – estejam legalmente constituídas e em funcionamento regular;

II –não distribuam lucros, bonificações ou vantagens aos seus
administradores, associados, sob qualquer forma ou pretexto;

III –sejam registradas nas repartições da Secretaria da Fazenda.
“(NR)

Em sua justificativa, argumenta o Deputado André Fernandes que “esse projeto visa proporcionar ao
contribuinte doador um incentivo por meio do crédito fiscal do ICMS para as empresas que efetuam
doações ou cessões gratuitas de mercadorias a entidades beneficentes, educacionais, culturais, esportivas,
científicas, associações de classe, entre outras e que estejam regularmente constituídas”.

Aduz que “de acordo com a legislação vigente do ICMS, a saída de produto ou mercadoria de
estabelecimentos comercial ou industrial configura o fato gerador desses impostos, não levando em
consideração o motivo da respectiva saída. Frequentemente as empresas doadoras encontram dificuldades
no enquadramento dessas operações às normas tributárias”, ressaltando que “a simples comprovação de
doação efetuada a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, mediante recibo da donatária, não é
suficiente para tornar a despesa dedutível, pois caso a entidade beneficiada não se enquadre e nem atenda
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às condições descritas na lei, a doação se tornará indedutível como despesa operacional da empresa
doadora”.

A Procuradoria da Assembleia Legislativa emitiu PARECER FAVORÁVEL à proposição, “pois a
mesma se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pela
Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também aos
artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso IV e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96)”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por meio de parecer do Relator, Deputado Elmano
Freitas, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei do Deputado André Fernandes.

A proposição, assim, foi encaminhada à Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano,
para análise de mérito.

É o relatório.

II – ANÁLISE

A proposição quando apresentada em uma Casa Legislativa se submete à análise de juridicidade e de
mérito. “A juridicidade representa condição de admissibilidade da tramitação das proposições
legislativas. Examinar a admissibilidade de uma proposição significa apreciar-lhe certos aspectos
preliminares que devem anteceder lógica e cronologicamente sua análise de fundo, esta relativa à
conveniência política de aprovação de seu conteúdo (análise de mérito)”.

A iniciativa da parlamentar se adequa às disposições regimentais, bem assim ao que estabelecem os arts.
58, inciso II, 60, inciso I e 88, da Constituição Estadual, que assim dispõem:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

...

II – leis complementares;

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da
administração estadual;

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

(....) VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo
e da administração estadual, na forma da lei;

No âmbito da competência institucional desta Casa Legislativa, invoca-se o disposto nos artigos 48,
inciso IX, 196, inciso II, alínea “a” e 206, inciso I do Regimento Interno da (Resolução 389 de 11/12/96 -
D.O. 12.12.96), ressaltando-se que, de acordo com o mencionado art. 48, IX, o tema objeto da proposição
em análise pertence ao campo temático sobre o qual a Comissão de Viação, Transportes,
Desenvolvimento Urbano tem competência para se manifestar, senão vejamos:
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“Art. 48 São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos
temáticos ou áreas de atividades:

(...)

*IX - Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano:

a) política e desenvolvimento urbano; uso e ocupação do solo urbano;
habitação; transportes urbanos; infraestrutura urbana e saneamento básico”;

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...) II – projeto: (...)

a) de lei complementar; (...)

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

I - de lei complementar, destinado a regular matéria constitucional;

Acrescente-se que, em consonância com as disposições regimentais, a matéria se adequa, ainda, ao que se
tem no caput do art. 215, ao referenciar a “sugestão” de medidas de interesse público. Na verdade,
fazendo um recorte do interesse público carreado na proposição, verifica-se que a pretensão se destina a
incentivar a doação a entidades filantrópicas pela via da redução do percentual de incidência da alíquota
do ICMS, desde que preenchidos os requisitos ali estabelecidos.

Convém ressaltar, ainda, a previsão da Constituição Federal quanto à competência Legislativa do Estado
para a instituição de impostos, bem como deliberar a isenção dos mesmos, senão vejamos do art. 155,
incisos II (ICMS) e inciso XII, alínea “g” (isenções, incentivos e benefícios fiscais), consoante se tem
transcrito abaixo:

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;

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados. (grifos nossos).

O encaminhamento do projeto, sob a ótica do resguardo constitucional e regimental, em nada afronta o
princípio da separação dos poderes, posto que regular é a previsão nesses normativos de tal projeto, o que
inviabiliza, por conseguinte, a invocação de vício de iniciativa, mormente por se verificar a possibilidade
regulada no inciso III, do art. 58, já transcrito, da Constituição Estadual.
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O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, se manifestou, ratificando a inexistência, no atual texto
, oconstitucional, de previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária

que autoriza, no âmbito das Casas Legislativas, a edição de leis que concedem, dentre outros, benefícios
tributários (isenção) aos contribuintes, consoante se tem:

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  , no art. 61 danumerus clausus
Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento da
administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos
do Poder Executivo. Precedentes. [ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, j.
2-4-2007, P,   de 15-8-2008].DJE

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em
matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo.
Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no
atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do

. 5. Repercussão geral reconhecida. 6.Executivo em matéria tributária
Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 743480 RG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/10/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013). (grifos nossos).

A doutrina, também, entende pacífico tal posicionamento, senão vejamos na manifestação de Barros[1]:

Assim, não há por que afastar como inconstitucional, por exemplo, um
projeto de lei de iniciativa parlamentar que trate de matéria tributária para
conceder aos que não cometeram infrações de trânsito descontos no IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), respeitada a
anterioridade de exercício entre a apuração do desconto e a sua efetivação.
Na forma, é constitucional. Além do mais, no mérito, premia o bom
cidadão. No todo, atende adequadamente a uma das funções sociais da
tributação e do Direito: realçar o bom para erguê-lo como modelo social.
Compõe plenamente o interesse do Estado com o da Cidadania.

No mesmo sentido, tem-se, nas palavras de Rodriguez Júnior, que[2]:

Outro dos institutos previstos na LRF é o procedimento de alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições. Redução provém do latim
reductio, de reducere (reduzir), sendo empregado no âmbito da LRF com o
sentido de reduzir o quantum debeatur do tributo. No entanto, para a
caracterização da renúncia é ímpar que se comprove que a alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo está implicando uma
discriminação específica para alguns contribuintes, sem o que, em se
verificando que a redução é genérica e abrangente, s.m.j., não constituirá
renúncia para os fins de responsabilidade na gestão fiscal.

Assim, com base no entendimento pacífico que não há no atual texto constitucional, previsão de iniciativa
exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária, nos manifestamos pela admissibilidade
jurídico-constitucional da proposição, não identificando, na pretensão parlamentar, nenhum óbice
impeditivo da aprovação do projeto em exame.

 

III - PARECER DO RELATOR
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Face ao exposto, constatado que a redação do Projeto de Indicação n° 062/2019 se encontra em
consonância com o Regimento Interno desta Casa, bem como com os ditames das Constituições Federal e
Estadual, em análise de mérito, emito PARECER FAVORÁVEL ao presente Projeto de Indicação.

 

[1] Barros. Sérgio Resende. A iniciativa das leis tributárias. Disponível em www.srbarros.com.br. Acesso
em 16 mai 2019.

[2] Rodriguez Júnior. Luiz Fernando. Leis em matéria tributária: a legitimidade da gênese parlamentar.
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 7, n. 7, p. 95-123, 2013.

DEPUTADO ACRISIO SENA

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE  INDÚSTRIA E COMERCIO, TURISMO E SERVIÇOS.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Deputado Sérgio Aguiar

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão, tão logo seja emitido o

parecer de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO NIZO COSTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
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PARECER
24/06/2019

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
(ICMS) DO CEARÁ PARA REDUZIR O IMPOSTO DAS EMPRESAS
QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO
ESTADO DO CEARÁ.

AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação nº 62/2019, proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo 
ACRESCENTAR DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE
DISPÕE ACERCA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DO CEARÁ PARA
REDUZIR O IMPOSTO DAS EMPRESAS QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS ENTIDADES
FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO CEARÁ.

II- ANÁLISE

O projeto de indicação, não apresenta nenhum impedimento a regular tramitação da proposição, pois
diante do objetivo da matéria, é necessário mencionar os artigos da Carta Magna Federal, que tratam da
iniciativa legislativa sobre o assunto trazido pela proposição:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

 I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;  (...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
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 § 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados. (...)

 § 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrário.

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; (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:(...)

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços; (...)

XII - cabe à lei complementar: (...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

No mesmo sentido a Constituição Estadual, estabelece que:

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre:

 I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...)

§ 2º. A superveniência de lei federal contrária à legislação estadual importará
na revogação desta.

Art.191. O Estado pode instituir:

 I – os impostos referidos no art. 155, incisos I a III da Constituição Federal;
(...)

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Art. 192. A lei poderá isentar, reduzir ou agravar tributos, com finalidades
ex-trafiscais por incentivo a atividades socialmente úteis ou desestimular
práticas inconvenientes ao interesse público, observados os disciplinamentos
federais.

Observa-se que se trata de uma sugestão ao Chefe do Poder Executivo, quando a proposição apresenta
importância aos cidadãos e não há possibilidade através de projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento, então dessa forma é previsto que poderá ser feita uma indicação
ao Poder Executivo, de acordo com os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, respectivamente:

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em: (...)
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II – projeto: (...)

 f) de indicação;

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de
interesse público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento.

No que concerne a Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1° e 2° da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional n° 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22 de dezembro de 1994, :ex vi

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - decretos legislativos; e

VI - resoluções.

§ 1°. Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o
Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto
de Lei, na forma de Indicação.

§ 2°. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do
Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembléia Legislativa
de sua conveniência ou não.

Então se faz necessário ressaltar ao sugerir por meio de projeto de indicação, e não fazendo
determinações, o mesmo não invadiu a competência do Poder Executivo, dessa forma não desrespeito o
princípio da tripartição dos poderes estabelecidos nas Cartas Magnas Federal e Estadual.

III - VOTO

O Projeto de Indicação nº. 62/2019, do Deputado André Fernandes, não apresenta nenhum impedimento
para sua regular tramitação. Em face do exposto, o nosso  a tramitação daPARECER FAVORÁVEL
presente proposição.

É o parecer.

 

DEPUTADO SERGIO AGUIAR

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
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DATA
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

TIN GOMES

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

47 de 53



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 62/19 NA COFT

  Autor:  99765 - RAFAEL ANDRIGHETTI ROSSI

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  30/08/2019 09:23:14  Data da assinatura:  31/08/2019 07:38:45

GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
31/08/2019

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO 62/2019

 

“ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 12.670, DE
30 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE DISPÕE
ACERCA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
DO CEARÁ PARA REDUZIR O IMPOSTO DAS
EMPRESAS QUE FIZEREM DOAÇÕES ÀS
ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO
CEARÁ.”

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qualProjeto de Indicação nº 62/2019
acrescenta dispositivo à Lei nº 12.670, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe acerca do Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) do Ceará para reduzir o imposto das empresas
que fizerem doações às entidades filantrópicas do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto, o autor destaca que "Esse projeto visa proporcionar ao contribuinte
doador um incentivo por meio do crédito fiscal do ICMS para as empresas que efetuam doações ou
cessões gratuitas de mercadorias a entidades beneficentes, educacionais, culturais, esportivas,
científicas, associações de classe, entre outras e que estejam regularmente constituídas”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 09/17, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião ordinária realizada na data de 07 de maio de
2019, aprovou o Projeto de Indicação em comento, na sua forma original, seguindo o voto do parlamentar
(relator designado pela CCJR), que não vislumbrou óbices legais ao projeto e apresentou parecer
favorável à sua tramitação (fls. 23/28).

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator do projeto em questão, passo a emitir parecer
acerca do mérito do projeto ora examinado.

Referido Projeto de Indicação visa dispor acerca do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) do Ceará para reduzir o imposto das empresas que fizerem doações às entidades
filantrópicas do Estado do Ceará.

Conforme restou esclarecido no conteúdo do projeto, este tem como ideal sugerir ao governo que reduza
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias para as empresas que fizerem determinadas
doações às entidades filantrópicas do Estado, como forma de fomentar tal tipo de doação por parte da
iniciativa privada. Tal proposta segue as diretrizes orçamentárias, pois segue a devida tramitação
legislativa como tão somente Projeto de Indicação, deixando a cargo do Poder Executivo, em momento
oportuno da aprovação da mesma, para a devida análise financeira e seus impactos orçamentários.

Assim, diante do exposto, em relação ao  Projeto de Indicação n° 62/2019, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição,  doFAVORÁVEL como sugestão ao Poder Executivo

Estado do Ceará.

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
03/09/2019
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13ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      Data 03/09/2019

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.

                                     

TIN GOMES

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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PLENÁRIO

DESPACHO
12/09/2019

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO NA 106ª (CENTESÍMO SEXTA)SESSÃO
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 12/09/2019.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 83ª (OCTOGESÍMA TERCEIRA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 12/09/2019.

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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