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PROJETO DE LEI
18/07/2021

Dispõe sobre a concessão de descontos progressivos no
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA – do veículo dos motoristas desde que apresentadas
notas fiscais de abastecimentos realizados em postos de
combustíveis localizados no Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Serão concedidos descontos progressivos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA – aos motoristas que apresentarem notas fiscais referentes a abastecimento
realizado em postos de combustíveis localizados no Estado do Ceará.

§ 1º – Os descontos de que trata o   serão concedidos no ano subsequente aquele da emissão dascaput
notas fiscais:

I – Entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00: 10% (dez por cento);

II – Entre R$ 2.500,01 e R$ 4.000,00: 15% (quinze por cento);

III – Acima de R$ 4.000,01: 20% (vinte por cento).

§ 2º – Fica limitado a um veículo por CPF a concessão do desconto de que trata esta Lei.

§ 3º – Poderão ser somados os valores das notas fiscais emitidas no exercício anual para fins de
contabilização que trata o § 1º, desde que observadas as condições previstas no parágrafo anterior.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposta tem por escopo estimular que os consumidores, quando realizarem abastecimento em
postos de combustíveis localizados no Ceará, solicitem suas respectivas notas fiscais. Em contrapartida, a
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propositura concede descontos progressivos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA do contribuinte.

Imperioso destacar que é garantido ao consumidor o direito de exigir nota fiscal referente ao seu
abastecimento. Portanto, a medida aqui proposta não tem por finalidade estabelecer exigências aos
proprietários de postos de combustíveis, mas tão somente amenizar a vida dos motoristas/contribuintes no
momento do pagamento do IPVA.

Por outro lado, a concessão dos descontos seria de suma importância visto que o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, hoje sobrecarrega o orçamento de muitas famílias
cearenses, notadamente daquelas menos favorecidas e que dependem de seus veículos para exercer algum
tipo de atividade profissional.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROCURADORIA LEGISLATIVA

 

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO

 

PROJETO DE LEI Nº 346/2021

PROPONENTE: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTOS PROGRESSIVOS NO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA – DO VEÍCULO DOS
MOTORISTAS DESDE QUE APRESENTADAS NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTOS

REALIZADOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADOS NO ESTADO DO CEARÁ.

 

RELATÓRIO

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa Legislativa, com esteio no Ato Normativo 200/96,
em seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico-jurídico quanto à sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, o Projeto de Lei nº 346/2021, de autoria do
Excelentíssimo Deputado André Fernandes, consubstanciado nos seguintes termos:

 

Art. 1º – Serão concedidos descontos progressivos no Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – aos motoristas que
apresentarem notas fiscais referentes a abastecimento realizado em postos
de combustíveis localizados no Estado do Ceará.

§ 1º – Os descontos de que trata o caput serão concedidos no ano
subsequente aquele da emissão das notas fiscais:
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I – Entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00: 10% (dez por cento);

II – Entre R$ 2.500,01 e R$ 4.000,00: 15% (quinze por cento);

III – Acima de R$ 4.000,01: 20% (vinte por cento).

§ 2º – Fica limitado a um veículo por CPF a concessão do desconto de que
trata esta Lei.

§ 3º – Poderão ser somados os valores das notas fiscais emitidas no
exercício anual para fins de contabilização que trata o § 1º, desde que
observadas as condições previstas no parágrafo anterior.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

 

Na justificativa, o parlamentar argumenta:

 

A presente proposta tem por escopo estimular que os consumidores, quando
realizarem abastecimento em postos de combustíveis localizados no Ceará,
solicitem suas respectivas notas fiscais. Em contrapartida, a propositura
concede descontos progressivos no Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA do contribuinte.

Imperioso destacar que é garantido ao consumidor o direito de exigir nota
fiscal referente ao seu abastecimento. Portanto, a medida aqui proposta não
tem por finalidade estabelecer exigências aos proprietários de postos de
combustíveis, mas tão somente amenizar a vida dos motoristas/contribuintes
no momento do pagamento do IPVA.

Por outro lado, a concessão dos descontos seria de suma importância visto
que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –,
hoje sobrecarrega o orçamento de muitas famílias cearenses, notadamente
daquelas menos favorecidas e que dependem de seus veículos para exercer
algum tipo de atividade profissional.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em
razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus
nobres pares para a aprovação da presente propositura.

 

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

O Projeto de Lei n° 346/2021 busca instituir benefícios fiscais na modalidade de descontos progressivos
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no âmbito do Estado do Ceará, “aos motoristas

7 de 28



que apresentarem notas fiscais referentes a abastecimento realizado em postos de combustíveis
localizados no Estado do Ceará” (art. 1°, ) conforme valores despendidos e percentuaiscaput
determinados (art. 1°, §1°).

 

Como se verá adiante, contudo, não merece prosperar a presente proposta legislativa, pois eivada de
vícios de inconstitucionalidade formal.

 

Segundo abalizada doutrina constitucionalista, no Estado brasileiro as normas constitucionais
orçamentárias apresentaram um desenvolvimento histórico vigoroso, porém ainda incompleto. Houve um
significativo aumento de transparência e abrangência do processo orçamentário. Ampliaram-se os meios
de controle interno e externo, mas, especialmente, após o advento da Constituição do Brasil de 1988,

[1].houve um incremento da busca da responsabilidade fiscal

 

O hodierno Estado Orçamentário, como propugnado pelo legisladores constituintes, procura harmonizar
as atuações estatais e societais para, em colaboração entre o público e o privado, visando a um equilíbrio
entre receitas e despesas, fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e buscando
assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, promover a concretização de
princípios constitucionais gerais da Ordem Econômica e Financeira (art. 170, CF) e de direitos
fundamentais sociais como segurança pública (art. 144, CF), saúde (art. 196, CF), previdência social (art.
201, CF), assistência social (art. 203, CF), educação (art. 205, CF), entre outros.

 

O orçamento público deve submeter-se ao princípio do planejamento ou da programação, de tal modo que
o Estado se organize do modo mais eficiente, manifestação de outro princípio constitucional, o da
eficiência, padrão normativo condicionante da atuação da Administração Pública, previsto no art. 37 da
CF, objetivando, nos dizeres da Constituição, garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.

 

Quanto à programação orçamentária, a Constituição exige transparência e responsabilidade. De um lado,
toda a ação de planejamento estatal deve estar aberta à fiscalização social, de outro, deve essa ser
responsável e amparada em controle de receitas e despesas necessárias à ação eficiente e eficaz do

 (art. 74, CF).Estado brasileiro

 

Ressalte-se que já foi editada a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano fiscal de 2021 – Lei Estadual
n° 17.364, de 23 de dezembro de 2020, a qual estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício
financeiro de 2021 – e esta entrou em vigor em 1° de janeiro do corrente ano. A exigência constitucional
de anexação, ao projeto de lei orçamentária, de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária e creditícia, foi devidamente cumprida pelo Poder Executivo Estadual Cearense, podendo ser
consultado [2].on-line

 

Além disso, observa-se que já ocorreu o fato gerador do tributo no dia 1° de janeiro (art. 1°, §1°, da Lei
Estadual 12.023/92) e parcela dos contribuintes cearenses já efetuou o pagamento integral e/ou optou pelo
regime de parcelamento dos créditos tributários.
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A Constituição do Brasil também dispôs em seu Título VI – Da Tributação e do Orçamento, Capítulo II –
Das Finanças Públicas, Seção I – Normas Gerais, a necessidade de confecção de lei complementar para
tratar sobre normas gerais de finanças públicas:

 

CR/88. Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

 

I - finanças públicas;

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e
demais entidades controladas pelo Poder Público;

III - concessão de garantias pelas entidades públicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da
União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.

 

Pois bem. Extraindo o fundamento de validade do art. 163 da CF e obedecendo às diretrizes
constitucionais que consistem em verdadeiros mandamentos obrigacionais de gestão fiscal responsável,
foi editada a , conhecida como Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 Lei de

, a qual estabelece normas de finanças públicas voltadas para aResponsabilidade Fiscal (LRF)
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Conforme seus artigos introdutórios:

 

LRF. Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no
Capítulo II do Título VI da Constituição.

 

§1° A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de

, afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e

, geração de despesas comcondições no que tange a renúncia de receita
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de
garantia e inscrição em Restos a Pagar. [grifamos]
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§2° As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os
.Estados, o Distrito Federal e os Municípios

 

§3° Nas referências:

 

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão
compreendidos:

 

a) o Poder Executivo, , neste abrangidos os Tribunaiso Poder Legislativo
de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; [grifamos]

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é vocacionada à busca do equilíbrio das contas públicas e da saúde
fiscal do Estado. Seus rígidos mecanismos de controle quanto aos gastos demonstram a necessidade de
requisitos necessários para assegurar o cumprimento das metas fiscais que todas as esferas de governo
devem cumprir, de modo que a LRF é verdadeiro código de conduta fiscal com vistas ao desejado
equilíbrio da ordem econômica e financeira estatal.

 

Considerando que o Projeto de Lei  dispõe sobre descontos progressivos no Imposto sobre asub examine
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos motoristas contribuintes “que apresentarem notas
fiscais referentes a abastecimento realizado em postos de combustíveis localizados no Estado do Ceará”,
tem-se que essa pretensão do legislador ordinário cearense enquadra-se em  .renúncia de receitas

 

Segundo magistério do professor Harrison Leite, renúncia de receita “consiste na concessão de benefícios
fiscais realizados pelos entes federativos com o fim de atrair maiores investimentos”[3].

 

Como inexoravelmente acarreta elevados ônus para o ente federativo, até pelo fato de que a atração de
investimentos geralmente é acompanhada de fluxo de pessoas e aumento dos gastos públicos, para a
doutrina de Ricardo Lobo Torres, a renúncia de receita não difere, em essência, da despesa pública
[4].

 

Sendo equivalente a “gasto público”, não pode ser livre e arbitrariamente manejado pelos Poderes
, o que levou o constituinte a traçar diversas regras para sua concessão, tanto deExecutivo ou Legislativo

direito tributário quanto de direito financeiro.

 

Do ponto de vista tributário, todo benefício fiscal envolvendo receita oriunda de tributos carece observar
os limites postos na Constituição e no Código Tributário Nacional, dado o império da legalidade
(constitucional). Do ponto de vista financeiro, tendo em vista que a concessão de benefícios fiscais, como
os descontos aqui pretendidos, reverbera significativamente no orçamento do ente público estatal, a
atenção deve ser acentuada e redobrada, afinal, se a receita é irresponsavelmente afetada, inúmeros
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distúrbios espraiam-se por diversas áreas do corpo social. É exatamente nesse sentido a previsão
constitucional do §6° do art. 165 da CF já analisado, que exige anexação, ao projeto de lei orçamentária,
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

 

Considerando os possíveis e relevantes impactos dos benefícios fiscais na receita pública, o legislador
infraconstitucional, obedecendo aos preceitos constitucionais, dotou a renúncia de receitas de rígidos
mecanismos de controle, desde requisitos de natureza tributária a requisitos de natureza orçamentária e
financeira.

 

Do ponto de vista financeiro, considerada a necessidade de transparência e da mensuração do impacto de
sua concessão, por força do princípio do equilíbrio[5] das receitas e despesas, a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) estabeleceu requisitos normativos específicos que devem ser preenchidos para que
benefícios fiscais possam ser concedidos ou ampliados:

 

1) Restrições[6] para a concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios
tributários que impliquem renúncia de receita:

 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das

: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Leiseguintes condições
nº 10.276, de 2001)

 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da

;lei de diretrizes orçamentárias

 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou

. [grifamos]criação de tributo ou contribuição

 

§1° A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado.
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§2° Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o
benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas
no mencionado inciso.

 

Destarte, em síntese, são requisitos legais para a concessão de benefícios fiscais – renúncia de receitas,
via descontos progressivos de IPVA:

 

a) Acompanhamento de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

 

b) Atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

 

c) Atender a pelo menos uma das seguintes condições:

 

c.1) Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da lei
orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias; ou

 

c.2) Estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no , por meio do aumento de receita, proveniente dacaput
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição.

 

Qualquer instituto que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, ou quaisquer
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, reduzindo a receita, serão tidos como renúncia de
receita, a ensejarem a obrigatória observância dos requisitos acima enumerados.

 

E quando o ato de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício estiver vinculado a formas que
envolvam a comprovação de medidas de compensação da receita, o benefício só entrará em vigor quando
referidas medidas forem implementadas (art. 14, §2°, da LRF).

 

Outrossim, não diferindo a renúncia de receita de despesa pública, como ensina orientação doutrinária
anteriormente vista, segundo o art. 15 da LRF serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao disposto nos arts.
16 e 17. Veja-se:

12 de 28



 

LRF. Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação

. [grifamos]que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17

 

2) Restrições para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que gere aumento de despesa:

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
: [grifamos]que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
; [grifamos]deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes

 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

. [grifamos]orçamentárias

(…)

 

 

Não se tem notícia de que o presente Projeto de Lei logrou êxito no preenchimento de quaisquer destes
requisitos legais respaldados constitucionalmente.

 

É importante mencionar recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, constante da apreciação da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2238/DF, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de
Moraes, em que foi analisada a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dentre
outras normas, foram impugnados os arts. 14, II; 17 e parágrafos consectários da presente lei.

 

Segundo a Suprema Corte, no que pertine ao art. 14 da LRF e os requisitos que referido preceito estatui
para a correta e regular concessão de benefícios fiscais, afirmou o Pretório Excelso que a norma se
destina a organizar estratégia, dentro do processo legislativo, de tal modo que os impactos fiscais de
projetos de concessão de benefícios tributários sejam melhor quantificados, avaliados e assimilados em
termos orçamentários.

 

A democratização do processo de criação de gastos tributários pelo incremento da transparência constitui
forma de reforço do papel de estados e municípios e da cidadania fiscal.
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O inciso II do art. 14 funciona como uma cláusula de incentivo à conciliação entre as deliberações gerais
do processo orçamentário e aquelas relativas à criação de novos benefícios fiscais. Não é possível extrair
do seu comando qualquer atentado à autonomia federativa.

 

Quanto ao artigo 17, suas disposições representam atenção ao equilíbrio fiscal. A rigidez e a permanência
das despesas obrigatórias de caráter continuado as tornam fenômeno financeiro público diferenciado,
devendo ser consideradas de modo destacado pelos instrumentos de planejamento estatal.

 

A internalização de medidas compensatórias, conforme enunciadas pelos dispositivos, no processo
legislativo é parte de projeto de amadurecimento fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e
da inconsequência fiscal, administrativa e gerencial. A prudência fiscal é um objetivo expressamente
consagrado pelo art. 165, §2º, da CF/88[7].

 

Desta forma, o guardião da Constituição da República, por unanimidade, declarou formalmente
constitucional a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), atestando o cumprimento do devido processo
legislativo para aprovação da referida lei. Além disso, no que tange à constitucionalidade material, foram
declarados constitucionais a vasta maioria dos dispositivos elencados na lei e, dentre eles e para o que
pertine à nossa análise, também por unanimidade, o art. 14, II, e 17, §§1° a 7°, da LRF[8].

 

Mais: com a aprovação da Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, a qual instituiu o
Novo Regime Fiscal e limitou o aumento de gastos públicos ao índice de inflação ocorrido no exercício
anterior, a renúncia fiscal foi claramente restringida, uma vez que qualquer benefício fiscal concedido
deverá ter expressa previsibilidade no orçamento, a fim de que o equilíbrio fiscal almejado com o novo
regime não reste malferido pela via oblíqua de alteração orçamentária. Consoante o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) de nossa Lei Maior:

 

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória
ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu

. (Incluído pela Emenda Constitucionalimpacto orçamentário e financeiro
nº 95, de 2016) [grifamos]

 

O Supremo Tribunal Federal vem construindo jurisprudência quanto à necessidade de observância do
artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5816, registrou a Suprema Corte que a Emenda
Constitucional n° 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, sem prejuízo do já disposto
na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 14 e 16), estabeleceu requisito adicional para a validade formal
de leis que criem despesas ou concedam benefícios fiscais, requisitos esses que, por expressar medida
indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos
(ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 05/11/2019).
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Ao apreciar a medida cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 662,
recebida como ADI por ter sido proposta com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da nova
redação dada ao artigo 20, §3°, da Lei 8.742/1993, resultante da aprovação do PL 55/1996 pelo
Congresso Nacional , o Ministro Gilmarsem a observância do quanto disposto no artigo 113 do ADCT
Mendes deferiu o pedido para suspender a eficácia do comando normativo impugnado enquanto não
sobrevier a implementação de todas as condições previstas no art. 195, §5°, da CF, art. 113 do ADCT,
bem como nos arts. 17 e 24 da LRF e ainda do art. 114 da LDO (ADPF 662 MC, Decisão Monocrática,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2020).

 

Mais recentemente, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.074, foi
fulminada por vício de inconstitucionalidade formal a Lei Estadual n° 1.293/2018 do Estado de Roraima
por gerar, no entendimento da Suprema Corte, renúncia de receita de forma a acarretar impacto
orçamentário sem 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. Conforme
asseverado nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber:

 

Nessa linha de raciocínio jurídico, considerando que a lei impugnada foi
editada em 2018, quando já vigente o comando do art. 113 do ADCT, era
indispensável a sua observância durante o processo legislativo, mediante a
séria apreciação da estimativa do impacto orçamentário pela Assembleia
Legislativa em momento anterior à votação da lei.

 

Ao não cumprir a norma constitucional, o legislador de Roraima criou lei 
sem a prévia deliberação sobre o custo-benefício da isenção para o

.Estado

 

A  engendrada implicou o exercício negativo de umarenúncia de receita
competência tributária, sem o necessário exame na arena e na ocasião
apropriadas. Inexistiu debate sobre as consequências da norma a ser criada,
como assinalado pelo constituinte derivado. Por envolver a concessão de
benefício fiscal e o tratamento especial a contribuintes, deveria, o processo
legislativo que originou a Lei nº 1.293/2018 de Roraima, ter seguido à risca
o procedimento constitucional obrigatório fixado pelo art. 113 do ADCT.

 

Com esses fundamentos, entendo que, ao suprimir a formalização de tal 
, foi mecanismo de diagnóstico financeiro do processo legislativo

 o art. 113 do ADCT. O legislador do Estado de Roraimadescumprido
produziu, em razão da omissão quanto à estimativa do impacto
orçamentário e financeiro, ato normativo eivado de inconstitucionalidade
formal. (STF, ADI 6074, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Sessão Virtual de
11/12/2020 a 18/12/2020)
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Cumpre ressaltar que a concessão de benefícios fiscais realizada indiscriminadamente, sem escorreito
cumprimento das formalidades e requisitos acima elencados, pode vir a constituir ato de improbidade
administrativa previsto na Lei n° 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a
qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional
e dá outras providências:

 

LIA. Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
 qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que ensejelesão ao erário

perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(…)

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das
; [grifamos]formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie

 

Pontue-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Título VI – Da
Tributação e do Orçamento, Capítulo II – Das Finanças Públicas, Seção II – Dos Orçamentos, estabeleceu
os seguintes os preceitos normativos:

 

CR/88. Art. 165.  estabelecerão:Leis de iniciativa do Poder Executivo

 

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

(…)

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia. [grifamos]

(...)

§10. A administração tem o dever de executar as programações
orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o

.propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) [grifamos]

 

De igual modo a Constituição do Estado do Ceará de 1989, em seu Título VIII – Da Tributação e do
Orçamento, Capítulo IV – Dos Orçamentos, dispôs em consonância à Carta Magna da República normas
orçamentárias em seus artigos 203 a 213.
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Consoante posicionamento jurisprudencial há tempos assentado pela Suprema Corte do Brasil, a reserva
de iniciativa prevista no art. 165 da Constituição Federal limita-se às leis orçamentárias – plano
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, não alcançando diplomas que que
tratam de direito tributário, como aqueles que concedem benefícios fiscais (precedentes: ADI n° 724-MC,
Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.04.01; ADI n° 2.659, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 06.02.04; ADI 2.464
AP, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 25.5.2007; ADI 3.796, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
03.09.2017 etc.).

 

Nesse sentido, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE 743480, editou a Tese 682,
de Repercussão Geral, segundo a qual "Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa
para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal." [STF – ARE 743480 –
julgado em 10/10/2013]. Tal entendimento fundamentou a declaração de inconstitucionalidade da alínea
"d", §2°, art. 60 da Carta Magna Estadual.

 

Entretanto, se já em vigor a Lei Orçamentária Anual (LOA) e já iniciada a arrecadação do IPVA dos
contribuintes cearenses, nessa específica situação concreta é razoável compreender que, caso o Poder
Legislativo não cumpra com os requisitos elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 113 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – para citar só esses –, somente o próprio Poder
Executivo resta legitimado e autorizado constitucionalmente para proceder a eventuais restituições – por
óbvio cumpridos todos os requisitos normativos fiscais exigidos – sob pena de indevida surpresa, tumulto
na máquina administrativa e respectivas contas públicas e inconstitucional ingerência de um Poder sobre
o outro sem suficiente amparo constitucional justificatório. A Corte Suprema já consolidou esse
entendimento:

 

(...) Ainda que o legislador disponha do poder de conformação da atividade
administrativa, permitindo-se-lhe, nessa condição, estipular cláusulas gerais
e fixar normas impessoais destinadas a reger e a condicionar o próprio
comportamento da Administração Pública, não pode, o Parlamento, em
agindo “ultra vires”, exorbitar dos limites que definem o exercício de sua
prerrogativa institucional. (RTJ 181/555 – RTJ 138/722 –RTJ 152/341 –
RTJ 158/60, v.g.). [STF, ADI 3.169/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgada
em 11.12.2014]

 

Considerados todos os argumentos esposados, o teor presente Projeto de Lei incorre em desrespeito aos
ditames constitucionais e legais de responsabilidade e prudência fiscal, violando os preceitos reguladores
de uma gestão orçamentária-financeira administrativamente adequada e incorrendo em vícios de
inconstitucionalidade formal.

 

CONCLUSÃO

 

A propositura legislativa é eivada de vícios de inconstitucionalidade formal, violando o dever de
responsabilidade fiscal orçamentária e financeira constitucionalmente exigido pela nova ordem
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constitucional – art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – e pormenorizado e
regulado na Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) – mais
especificamente em seus artigos 14, 15 e 16, consoante abalizada doutrina e precedentes jurisprudenciais
do Supremo Tribunal do Brasil.

 

Diante do exposto, opinamos pelo  , sendo formalmente inconstitucional oPARECER CONTRÁRIO
presente projeto de lei.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

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

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR 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.

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:
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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,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 346/2021

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTOS
PROGRESSIVOS NO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES –
IPVA – DO VEÍCULO DOS MOTORISTAS DESDE
QUE APRESENTADAS NOTAS FISCAIS DE
ABASTECIMENTOS REALIZADOS EM POSTOS
DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADOS NO 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 qual dispõe sobre aProjeto de Lei nº 346/2021
concessão de descontos progressivos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –
do veículo dos motoristas desde que apresentadas notas fiscais de abastecimentos realizados em postos de
combustíveis localizados no Estado do Ceará..

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que “A presente proposta tem por escopo estimular
que os consumidores, quando realizarem abastecimento em postos de combustíveis localizados no
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Ceará, solicitem suas respectivas notas fiscais. Em contrapartida, a propositura concede descontos
progressivos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do contribuinte.
Imperioso destacar que é garantido ao consumidor o direito de exigir nota fiscal referente ao seu
abastecimento. Portanto, a medida aqui proposta não tem por finalidade estabelecer exigências aos
proprietários de postos de combustíveis, mas tão somente amenizar a vida dos motoristas/contribuintes
no momento do pagamento do IPVA.”

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

 à sua regular tramitação, por entender que não seLegislativa, que apresentou parecer contrário
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

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

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei dispõe sobre a concessão de descontos progressivos no Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – do veículo dos motoristas desde que apresentadas notas
fiscais de abastecimentos realizados em postos de combustíveis localizados no Estado do Ceará..

A matéria em apreciação é de competência concorrente dos Estados junto a União, conforme o previsto
no art. 24, I, da Constituição Federal de 1988, uma vez que lida sobre matéria tributária. Além disso, vale
ressaltar que lida com a organização político administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na
competência do ente respectivo para tal auto administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma.
Portanto, verifica-se a devida competência do Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 24 dispõe acerca da obrigatoriedade de
disposição de medida compensatória quando há a apresentação de benefício fiscal que cause diminuição
da arrecadação, ou seja, que implique em diminuição das receitas orçamentárias. Portanto, tendo em vista
que o presente projeto não apresenta em seu relatório medida compensatória do impacto orçamentário da
isenção de IPVA ora indicada, identificamos sua ilegalidade.

Diante do exposto, convicto da ilegalidade e inconstitucionalidade do ,Projeto de Lei n° 346/2021
apresentamos o  à tramitação da matéria.PARECER CONTRÁRIO,

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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