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PROJETO DE LEI
24/03/2020

Dispõe sobre a suspensão do pagamento das parcelas do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referente
ao exercício anual 2020 no Estado do Ceará, em razão dos efeitos
da pandemia proveniente do Covid-19, decretada pela
Organização Mundial da Saúde – OMS, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica suspenso o pagamento das parcelas oriundas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA, no Estado do Ceará, referente ao exercício anual 2020, pelo prazo de 120 (cento e
vinte) dias, em razão dos efeitos provenientes do Covid-19.

Parágrafo único – A suspensão que trata o caput desse artigo postergará a data inicial do vencimento da
próxima parcela, bem como as demais parcelas dos meses subsequentes também obedecerão ao mesmo
prazo, conforme a seguir:

a) A parcela com vencimento previsto para o mês de abril será alterada para o próximo dia 10 (dez) do
mês subsequente a cessação dos 120 (cento e vinte) dias previstos nessa lei.

b) A parcela com vencimento previsto para o mês de maio será alterada para o próximo dia 10 (dez) do
mês subsequente ao mês que recair no inciso anterior.

c) A parcela com vencimento previsto para o mês de junho será alterada para o próximo dia 10 (dez) do
mês subsequente ao mês que recair no inciso anterior.

§2º - Recaindo em final de semana ou feriado as datas dos vencimentos de que trata o parágrafo anterior,
serão considerados para pagamentos o próximo dia útil.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e
tendo como prazo de vigência até o mês em que recair a última parcela prevista no art. 1º, parágrafo
único, alínea “c” desta lei.

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

                        A presente proposição tem por escopo suspender pelo período de 120 (cento e vinte) dias o
prazo para pagamento das parcelas oriundas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA, no Estado do Ceará, referente ao exercício anual 2020.

                        No Ceará, quando o contribuinte opta pelo pagamento parcelado do IPVA, este é cobrado
em até cinco parcelas mensais, sendo considerado para início de pagamento, o mês de fevereiro. Nesse
diapasão, aquele que opta pelo parcelamento no período de 5 (cinco) meses, a última deverá ser
adimplida no mês de junho.

                        Nesse sentido, a presente proposição pretende beneficiar todos os cidadãos que optaram
pelo pagamento parcelado do seu IPVA referente ao ano de 2020, e o motivo de propormos tal benefício
é fruto da excepcionalidade que estamos vivenciando, fruto da rápida propagação do Covid-19.

                        O vírus citado acima tem obrigado muitos órgãos, Poderes e entidades do Estado do Ceará
a aderirem o sistema de teletrabralho, para coibir a rápida disseminação do contagio da doença. Contudo,
muito dos trabalhadores assalariados que possuem vínculos empregatícios com empresas privadas não
possuem essa mesma sorte, e estão sendo demitidos em razão dos seus empregadores terem que fechar as
portas dos seus estabelecimentos por não conseguirem honrar com o pagamento da folha salarial de todos
os seus funcionários.

                        A exemplo disso, trago à baila a demissão de 5.000 (cinco mil) trabalhadores de bares e
restaurantes no âmbito do Estado do Ceará devido ao efeito coronavírus, conforme noticiado pelo G1 em
20.03.2020, conforme matéria intitulada “Cinco mil trabalhadores de bares e restaurantes são demitidos
no Ceará devido ao coronavírus, diz Abrasel”.

                        Por outro lado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse neste domingo, 22,
não ter uma estimativa exata para a porcentagem da população que pegará o novo coronavírus, mas
apontou que a velocidade de transmissão da covid-19 tende a se reduzir muito quando metade das pessoas
já adquiriu o vírus.

"O que a gente sabe é que quando passa de 50% da população infectada, o vírus já não
consegue multiplicar mais na mesma velocidade. Se vai ser 50%, 60% ou 70% da
população, isso é secundário. Em saúde, dois mais dois, pode ser quatro, três e meio.
Cada organismo é diferente, cada população é diferente", respondeu.

                        Em razão da imprevisibilidade do avanço da doença, condicionada ainda a possibilidade
de vários setores realizarem incalculáveis demissões dos seus funcionários e ao fato da população não
obter recursos suficientes para honrar com suas despesas mensais, é que o Estado do Ceará deve
apresentar o maior número de dispositivos possíveis a fim de minimizar os impactos financeiros gerados
a população cearense.

                        Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
possibilidade dos contribuintes ficarem impossibilitados de adimplir com o pagamento mensal das
parcelas do IPVA, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente
propositura.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
08/04/2020

LIDO NA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA – SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 08
DE ABRIL DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO

5 de 26



 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO  

 

 O Projeto de Lei n. 96/2020, de autoria do Deputado 

Vitor Valim será anexado ao Projeto de Lei n.º 70/2020, de 

autoria do Deputado Andre Fernandes que: “DISPÕE SOBRE A 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO IMPOSTO 

SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 

IPVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANUAL 2020 NO ESTADO 

DO CEARÁ, EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA 

PROVENIENTE DO COVID-19, DECRETADA PELA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", por se tratarem de matérias correlatas a esta 

proposição, conforme os termos do art. 235 do Regimento Interno, 

descrito a seguir: 

    

 

“Art. 235. As proposições idênticas ou que versem 

sobre matérias correlatas serão anexadas a mais 

antiga, desde que seja possível o exame em conjunto.” 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Aragão de Oliveira 
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Diretor do Departamento Legislativo 
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
23/04/2020

PROJETO DE LEI Nº 70/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS
PARCELAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES – IPVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANUAL 2020 NO
ESTADO DO CEARÁ, EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA

 PROVENIENTE DO COVID-19, DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 

 

PARECER

 

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 Excelentíssimo Projeto de Lei nº 70/2020 Senhor

 que Deputado André Fernandes “Dispõe sobre a suspensão do pagamento das parcelas do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referente ao exercício anual 2020 no Estado
do Ceará, em razão dos efeitos da pandemia proveniente do Covid-19, decretada pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, e dá outras providências”

 

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura: 
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Art. 1o – Fica suspenso o pagamento das parcelas oriundas do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no Estado do Ceará, referente ao
exercício anual 2020, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, em razão dos efeitos
provenientes do Covid-19.

Parágrafo único – A suspensão que trata o caput desse artigo postergará a data
inicial do vencimento da próxima parcela, bem como as demais parcelas dos
meses subsequentes também obedecerão ao mesmo prazo, conforme a seguir:

a) A parcela com vencimento previsto para o mês de abril será alterada para o
próximo dia 10 (dez) do mês subsequente a cessação dos 120 (cento e vinte) dias
previstos nessa lei.

b) A parcela com vencimento previsto para o mês de maio será alterada para o
próximo dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês que recair no inciso anterior.

c) A parcela com vencimento previsto para o mês de junho será alterada para o
próximo dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês que recair no inciso anterior.

§2o - Recaindo em final de semana ou feriado as datas dos vencimentos de que
trata o parágrafo anterior, serão considerados para pagamentos o próximo dia
útil.

 

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

tendo como prazo de vigência até o mês em que recair a última parcela prevista
no art. 1o, parágrafo

único, alínea “c” desta lei.

 

JUSTIFICATIVA

 

Justifica o ilustre parlamentar, que:

 

A presente proposição tem por escopo suspender pelo período de 120 (cento e
vinte) dias o prazo para pagamento das parcelas oriundas do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no Estado do Ceará, referente ao
exercício anual 2020.

 

No Ceará, quando o contribuinte opta pelo pagamento parcelado do IPVA, este é
cobrado em até cinco parcelas mensais, sendo considerado para início de
pagamento, o mês de fevereiro. Nesse diapasão, aquele que opta pelo
parcelamento no período de 5 (cinco) meses, a última deverá serbadimplida no
mês de junho.

9 de 26



 

Nesse sentido, a presente proposição pretende beneficiar todos os cidadãos que
optaram pelo pagamento parcelado do seu IPVA referente ao ano de 2020, e o
motivo de propormos tal benefício é fruto da excepcionalidade que estamos
vivenciando, fruto da rápida propagação do Covid-19.

 

O vírus citado acima tem obrigado muitos órgãos, Poderes e entidades do Estado
do Ceará a aderirem o sistema de teletrabralho, para coibir a rápida
disseminação do contagio da doença. Contudo, muito dos trabalhadores
assalariados que possuem vínculos empregatícios com empresas privadas não
possuem essa mesma sorte, e estão sendo demitidos em razão dos seus
empregadores terem que fechar as portas dos seus estabelecimentos por não
conseguirem honrar com o pagamento da folha salarial de todos os seus
funcionários.

 

A exemplo disso, trago à baila a demissão de 5.000 (cinco mil) trabalhadores de
bares e restaurantes no âmbito do Estado do Ceará devido ao efeito coronavírus,
conforme noticiado pelo G1 em 20.03.2020, conforme matéria intitulada “Cinco
mil trabalhadores de bares e restaurantes são demitidos no Ceará devido ao
coronavírus, diz Abrasel”.

 

Por outro lado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse neste
domingo, 22, não ter uma estimativa exata para a porcentagem da população que
pegará o novo coronavírus, mas apontou que a velocidade de transmissão da
covid-19 tende a se reduzir muito quando metade das pessoas já adquiriu o vírus.

 

"O que a gente sabe é que quando passa de 50% da população infectada, o vírus
já não consegue multiplicar mais na mesma velocidade. Se vai ser 50%, 60% ou
70% da população, isso é secundário. Em saúde, dois mais dois, pode ser quatro,
três e meio. Cada organismo é diferente, cada população é diferente", respondeu.

 

Em razão da imprevisibilidade do avanço da doença, condicionada ainda a
possibilidade de vários setores realizarem incalculáveis demissões dos seus
funcionários e ao fato da população não obter recursos suficientes para honrar
com suas despesas mensais, é que o Estado do Ceará deve apresentar o maior
número de dispositivos possíveis a fim de minimizar os impactos financeiros
gerados  população cearense.

 

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em
razão da possibilidade dos contribuintes ficarem impossibilitados de adimplir
com o pagamento mensal das parcelas do IPVA, solicito gentilmente o apoio dos
meus nobres pares para a aprovação da presente propositura..
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ASPECTOS LEGAIS

 

A Constituição Federal, assim estabelece:

 

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.

 

A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros ( ).art. 18 CF

 

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

 

Encontramos ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização, meramente administrativas,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

 

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.

 

Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I e IV:

 

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

       

      Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram
os seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das
formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe

 observados os princípios de respeito à Constituição Federal,sejam vedadas pela Constituição Federal,
à unidade da Federação legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à
probidade administrativa,  respectivamente.

 

III – DA INICIATIVA DAS LEIS

 

A princípio cumpre-nos observar que 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

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Estadual, in verbis:

 

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

III – leis ordinárias;

 

Da mesma forma, dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

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

II – projeto:

b) de lei ordinária;
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Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
legislativo, com a sanção do Governador do Estado;”

 

IV – DA MATÉRIA

 

O projeto em análise propõe a suspensão do pagamento das parcelas do Imposto sobre  Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, referente ao exercício anual 2020 no Estado do Ceará, em razão dos
efeitos do Covid-19.

 

Verifica-se que tal matéria está relacionada a direito tributário,   cabendo, portanto, a todos os entes da
federação legislarem concorrentemente sobre o assunto, com fulcro no art. 24, I, da Constituição da
República:

 

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

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e

urbanístico;

 

Já em relação ao aspecto de constitucionalidade formal subjetiva,   tem-se que a Constituição Federal,
assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário em seus arts. 2º e 3º , respectivamente. Como se sabe, nenhum dos Poderes pode interferir no
funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio
da separação dos Poderes.

                                                                                                                                                                Com
fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a possibilidade de dar
início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a
conveniência e a oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado,
conforme se vê, por exemplo, no art. 61, § 1º, II, “b”, o qual dispõe sobre as competências privativas do
Presidente da República:

 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
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Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

 

                                                                                                                                                             .
Constata-se, da leitura do artigo acima transcrito, que, de fato, a Constituição Federal determina serem de
iniciativa reservada do Presidente da República as leis que disponham sobre “organização administrativa
e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios”.

 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já possui o posicionamento consolidado de que a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo Federal para iniciar o processo legislativo sobre matéria tributária
é exclusivamente em relação às leis dos territórios federais, hoje inexistentes, conforme se vê da decisão a
seguir:

 

 

PROCESSO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
RESERVA DE INICIATIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA
INICIATIVA CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
DE FORMAÇÃO DAS LEIS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA
INICIATIVA PARLAMENTAR. RE CONHECIDO E PROVIDO. - Sob a égide da
Constituição republicana de 1988, também o membro do Poder Legislativo
dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis,
quando se tratar de matéria de índole tributária, não mais subsistindo, em
conseqüência, a restrição que prevaleceu ao longo da Carta Federal de 1969.
Precedentes. (STF - RE 328896 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de
Julgamento: 09/10/2009, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 04/11/2009
PUBLIC 05/11/2009)

 

Portanto, resta claro, no âmbito dos entes federativos, que a iniciativa de leis sobre matéria tributária é
concorrente, admitindo-se a iniciativa parlamentar, posto que a literalidade da previsão constitucional não
deixa dúvida de que, não sendo caso de território federal, cabe ao Legislativo a iniciativa de proposições
em matéria tributária.

 

Ademais, como a iniciativa privativa é uma regra de exceção (prevista em ), que deve sernumerus clausus
estabelecida de forma explícita pelo texto constitucional, não se admite interpretação extensiva, razão
pela qual a matéria tributária dos Estados deve seguir a regra geral - em razão do princípio da simetria -,
podendo, assim, ser iniciada por qualquer parlamentar.
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Outrossim, em relação ao benefício fiscal pretendido pelo projeto de lei em comento, verifica-se sua
compatibilidade com a regra disposta no artigo 165 da Carta da República, pois o impacto de incentivos
fiscais nas contas públicas - isto é, a renúncia de receita - não transforma tais benefícios em leis
orçamentárias, para os fins do disposto nesse artigo, e, portanto, não alcança os diplomas que aumentem
ou reduzam exações fiscais.

 

Dessa forma, ainda que a concessão de benefícios tributários venha a repercutir no orçamento estadual
(como o faz, de uma forma ou de outra, a grande maioria da legislação tributária), tal concessão não
constitui lei orçamentária, estando no campo de iniciativa geral entre o Legislativo e o Executivo.

 

Sobre o assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é  de que não há reserva de iniciativa ao
chefe do Executivo para propor leis tributárias, inclusive, que implicam redução ou extinção de tributos e
consequente redução das receitas, conforme se vê abaixo:

 

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 Executivo em matéria
tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. reafirnação de
jurisprudência.

(STF - ATE 743480 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:
10/10/2013, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG
19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

 

 

No julgamento supracitado, o relator, ministro Gilmar Mendes, em seu voto, expôs que leis em matéria
tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar apresentar
projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo. Para o ministro, “ainda
que acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais tais como
isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não podem ser enquadradas entre as leis
orçamentárias a que se referem o art. 165 da Constituição Federal”.

 

Noutro giro, faz-se oportuno comentar acerca do que dispõe o artigo 60, §2º, “d”, da Constituição do
Estado do Ceará - que garante ao governador a iniciativa para propor leis que concedem benefícios fiscais
-, o qual foi considerado inconstitucional em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5768),
solidificando, dessa maneira, o entendimento na Corte de que quando não há previsão para reserva de
iniciativa legislativa na Constituição Federal, tal não pode haver, por consequência, em Constituição
estadual.

 

PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INICIATIVA –
RESERVA – AUSÊNCIA. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei
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versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, § 1º, da Constituição
Federal, aplicável aos Estados por força da simetria. Precedente: recurso
extraordinário com agravo nº 743.480, relator o ministro Gilmar Mendes, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013, submetido à
sistemática da repercussão geral – Tema nº 682 (ADI 5768, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019)

 

Na decisão acima, entendeu o ministro Marco Aurélio Mello, que “a eficácia da Constituição Federal não
encontra limite no poder de auto-organização dos Estados: aos entes federados – e, no ponto, surge
indiferente tratar-se de manifestação do poder constituinte derivado –, cumpre observar irrestritamente o
disposto nos incisos I e II do § 1º do artigo 61. Do contrário, ter-se-ia subversão da hierarquia das normas
no ordenamento jurídico nacional, consectário lógico e necessário do princípio da supremacia da
Constituição.”

 

Por essa razão, verifica-se a inconstitucionalidade da norma constitucional cearense impugnada com a
Constituição Federal de 1988, uma vez que não há reserva de lei para tratar de concessão de benfício
fiscal. Tal matéria inclui-se no ramo do Direito Tributário, o qual não está submetido a reserva de
iniciativa, não sendo, ademais, cabível discussão sobre interpretação ampliativa em sede da iniciativa
reservada disposta no art 61, §1º da Carta Magna Federal.

 

V - CONCLUSÃO

 

Ante o acima exposto, somos de  a regular tramitação da presente proposituraPARECER FAVORÁVEL
legal, pois o projeto de lei em análise encontra-se em perfeita observância com o que preceitua a
Constituição Federal, mais precisamente em seus artigos 61, §1º, II, “b” e 165, bem como com a
consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de se ajustar à exegese dos artigos 196,
inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
( ).Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96

 

É o parecer, salvo melhor juízo,

 

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Júliocesar 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 ANTONIO GRANJA

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

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 70/2020

 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS
PARCELAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, REFERENTE AO
EXERCÍCIO ANUAL 2020 NO ESTADO DO CEARÁ, EM
RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVENIENTE
DO COVID-19, DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Lei nº 70/2020, proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe sobre a
suspensão do pagamento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,
referente ao exercício anual 2020 no estado do Ceará, em razão dos efeitos da pandemia proveniente do
COVID-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Lei, o autor destaca que "A presente proposição tem por escopo
suspender pelo período de 120 (cento e vinte) dias o prazo para pagamento das parcelas oriundas
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do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no Estado do Ceará, referente
ao exercício anual 2020. No Ceará, quando o contribuinte opta pelo pagamento parcelado do IPVA,
este é cobrado em até cinco parcelas mensais, sendo considerado para início de pagamento, o mês
de fevereiro. Nesse diapasão, aquele que opta pelo parcelamento no período de 5 (cinco) meses, a
última deverá ser adimplida no mês de junho.”

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.

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 de Lei ora examinado.

Referido Projeto de Lei dispõe sobre a suspensão do pagamento das parcelas do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referente ao exercício anual 2020 no estado do Ceará, em
razão dos efeitos da pandemia proveniente do COVID-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde
- OMS, e dá outras providências.

 

Inicialmente vale esclarecer que existe, à fl. 07, despacho do Departamento Legislativo desta Casa,
informando que existe outro Projeto de Lei, de nº 96/2020, de autoria do Deputado Vitor Valim, e que
este deve ser anexado ao Projeto de Lei em análise, visto que visam a respeito do mesmo assunto. Vale
ressaltar que o artigo 235, que embasa o entendimento do departamento legislativo, é bem claro quando
diz que, as proposições idênticas ou que versem sobre matérias correlatas serão anexadas à mais antiga,
senão vejamos:

 

Art. 235. As proposições idênticas ou que versem sobre matérias correlatas 
, desde que seja possível o exame emserão anexadas à mais antiga

conjunto.

 

Vale destacar ainda o que reza o artigo 276 do regimento interno, a preferência será pela ordem de
apresentação, observe:
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Art. 276. Quando for apresentado mais de um requerimento de preferência,
serão apreciados segundo a ordem de apresentação.

Parágrafo único. Nos requerimentos idênticos em seus fins, a adoção de
; entre eles, um prejudica os demais terá preferência o que tiver sido

apresentado em primeiro lugar.

 

Ao analisarmos o artigo anterior, utilizamos uma interpretação extensiva, ou seja, quando a norma existe,
mas possui carência de sentido, portanto usamos a analogia, quando comparamos um Projeto de Lei ao
requerimento, pois se trata de uma Proposição como define o artigo 196.

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

(...)

II - Projeto:

a) de lei complementar;

b) de lei ordinária;

c) de lei

(...)

V - requerimento;

 

A analogia pode ser definida como utilização de uma norma “X”, que apresente pontos de semelhança
para a solução de um caso, que, a princípio, não encontre regras específicas. Para que possa ser utilizada a
analogia, entre o caso e a norma a ser utilizada, devem existir semelhanças essenciais e fundamentais e
apresentarem os mesmos motivos. Ressalte-se que a analogia fornece igualdade de tratamento, pois as
situações semelhantes serão disciplinadas da mesma forma.

Após uma verificação minuciosa no sistema de Processo Virtual – Legislativo (V-Doc), sistema
eletrônico por onde são tramitadas todas as proposições em análise nesta Casa, pudemos constatar as
datas em que os dois projetos iniciaram os seus trâmites legais, desta forma observamos que o Projeto de
Lei de nº 70, de autoria do Deputado André Fernandes, foi dado entrada no dia 27 de março de 2020, e
iniciou o seu trâmite no dia 08 de abril do mesmo ano. Da mesma forma, ao verificarmos o Projeto de Lei
de nº 96, de autoria do deputado Vitor Valim, foi dado entrada no dia 14 de abril de 2020, e iniciou o seu
trâmite no dia 17 de abril do mesmo ano. Portanto, fica comprovado que o projeto de nº 70, foi dado
entrada nesta Casa e validado primeiro do que o Projeto de Lei de nº 96, isto posto, baseado nas
justificativas já elencadas, o primeiro tem preferência sob o segundo, ficando o Projeto de Lei de nº 96,
de autoria do Deputado Vitor Valim, prejudicado.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência concorrente da União com os Estados e o Distrito Federal, uma vez que trata sobre
matéria de direito tributário, conforme disposto no art. 24, I, da Constituição Federal de 1988. Ademais, é
tão somente norma de caráter suplementar à norma federal já posta, estando em consonância com esta,
conforme os parágrafos do artigo supracitado. 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.
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Entretanto, verifica-se um vício na norma, uma vez que esta possui impacto financeiro que influirá na
ordem econômica do Estado do Ceará, influindo na arrecadação deste. A ausência de prévio estudo por
técnicos da Secretaria da Fazenda torna por ressaltar essa hipótese. Portanto, tendo em vista que o projeto
tem relação direta com matéria orçamentária, esta recai sobre a iniciativa privativa do Governador do
Estado do Ceará, nos termos do art. 60, §2º, “e”, da Constituição Estadual, denotando um vício de
iniciativa na proposta.

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Lei n° 70/2020, apresentamos  àPARECER CONTRÁRIO
regular tramitação da presente Proposição. Fica ainda o Projeto de Lei nº 96/2020, prejudicado.

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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