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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

AUTOR: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE LEI
11/12/2019

INSTITUI DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO
IPVA JÁ PAGO REFERENTE A VEÍCULO
FURTADO OU ROUBADO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º O Estado do Ceará restituirá o valor do IPVA já pago pelo proprietário de veículo que tenha sido
furtado ou roubado, relativamente ao exercício em que tenha ocorrido o evento, na forma estabelecida
nesta Lei.

Parágrafo único. O contribuinte poderá, para pagamento de IPVA de outro veículo de sua propriedade ou
que venha adquirir, optar por utilizar o total do crédito que tenha por força do quanto dispõe esta Lei.

Art. 2º É devido o IPVA relativo ao período anterior ao evento, apurando-se esse valor sendo que para
esse fim será considerado o período a partir do dia 1º de janeiro até o dia em que se tenha dado o furto ou
o roubo.

Art. 3º A devolução será feita à razão de 1/12 (um doze avos) por mês futuro, incluindo por inteiro o mês
da ocorrência do evento.

Art. 4º A comprovação será feita mediante Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial
competente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

 A presente proposta visa a serenar os prejuízos sofridos pelos contribuintes do Estado do Ceará que
tenham seus veículos furtados ou roubados, em decorrência da insuficiência do Estado em combater tais
crimes.
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O Estado arrecada para proporcionar, entre outros serviços, o de segurança, o qual deveria estar à altura
das necessidades da população. Isto não ocorre, na verdade o contribuinte paga e não recebe o serviço
pelo qual paga.

Ao ter seu veículo furtado ou roubado o contribuinte adiciona aos prejuízos o IPVA que já pagou, por um
veículo que já não tem mais e, adquirindo outro, paga o imposto uma vez mais.

Em alguns estados brasileiros a devolução do IPVA já pago relativo a veículo furtado ou roubado
funcionam conforme ou similar as regras desse Projeto de Lei, e exigem que o contribuinte registre um
Boletim de Ocorrência (BO) logo após o crime para que o pedido de restituição do imposto possa ser
feito e seja válido. O Ceará ainda não existe uma norma que regulamente a restituição do IPVA em caso
de furto ou roubo.

Assim, é justo que tenha o contribuinte vítima, a devolução do período pelo qual pagou o imposto, mas já
não tem mais a propriedade porque dela foi despojado por ato criminoso que o Estado não foi capaz de
impedir a ocorrência.

Diante do exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
12/12/2019

LIDO NA 156ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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7 de 22



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)

  Descrição:   PARECER JURÍDICO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 678/2019

  Autor:  99379 - SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

  Usuário assinador:  99379 - SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

  Data da criação:  14/02/2020 10:51:40  Data da assinatura:  14/02/2020 10:51:53

CONSULTORIA JURÍDICA
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PROJETO DE LEI: Nº 678/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: “INSTITUI DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO IPVA JÁ
PAGO REFERENTE A VEÍCULO FURTADO OU ROUBADO.”

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 Projeto de Lei nº , de autoria do Excelentíssimo Senhor678/2019
Deputado André Fernandes cuja ementa encontra-se acima transcrita.

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º O Estado do Ceará restituirá o valor do IPVA já pago pelo proprietário de
veículo que tenha sido furtado ou roubado, relativamente ao exercício em que
tenha ocorrido o evento, na forma estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. O contribuinte poderá, para pagamento de IPVA de outro
veículo de sua propriedade ou que venha adquirir, optar por utilizar o total do
crédito que tenha por força do quanto dispõe esta Lei.

Art. 2º É devido o IPVA relativo ao período anterior ao evento, apurando-se esse
valor sendo que para esse fim será considerado o período a partir do dia 1º de
janeiro até o dia em que se tenha dado o furto ou o roubo.

Art. 3º A devolução será feita à razão de 1/12 (um doze avos) por mês futuro,
incluindo por inteiro o mês da ocorrência do evento.

Art. 4º A comprovação será feita mediante Boletim de Ocorrência lavrado pela
autoridade policial competente.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa, o Parlamentar destaca:

A presente proposta visa a serenar os prejuízos sofridos pelos contribuintes do Estado do Ceará que
tenham seus veículos furtados ou roubados, em decorrência da insuficiência do Estado em combater tais
crimes.

O Estado arrecada para proporcionar, entre outros serviços, o de segurança, o qual deveria estar à altura
das necessidades da população. Isto não ocorre, na verdade o contribuinte paga e não recebe o serviço
pelo qual paga.

Ao ter seu veículo furtado ou roubado o contribuinte adiciona aos prejuízos o IPVA que já pagou, por um
veículo que já não tem mais e, adquirindo outro, paga o imposto uma vez mais.

Em alguns estados brasileiros a devolução do IPVA já pago relativo a veículo furtado ou roubado
funcionam conforme ou similar as regras desse Projeto de Lei, e exigem que o contribuinte registre um
Boletim de Ocorrência (BO) logo após o crime para que o pedido de restituição do imposto possa ser
feito e seja válido. O Ceará ainda não existe uma norma que regulamente a restituição do IPVA em caso
de furto ou roubo.

Assim, é justo que tenha o contribuinte vítima, a devolução do período pelo qual pagou o imposto, mas já
não tem mais a propriedade porque dela foi despojado por ato criminoso que o Estado não foi capaz de
impedir a ocorrência.

Diante do exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Preliminarmente, importa destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu bojo, assim prescreve no
que é pertinente à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

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 (grifo inexistente no
original)

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

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, em obediência ao princípio da simetria ou paralelismo
das formas, 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 –  e à unidade da Federação; (respeito à Constituição Federal grifo inexistente
)no original

(...)

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, 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.

Por outro lado, na Constituição da República são enumerados os poderes (competências) da União,
cabendo aos Estados os poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só asremanescentes
competências que não lhes 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.

Segundo José Afonso da Silva, a capacidade de auto-organização decorre das normas que distribuem as
competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo
decorrente de tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as regras e
princípios elencados na referida Carta Magna Federal.

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

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

(...)

III – leis ordinárias;

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembleia 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;

(...)

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:”

(...)
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II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
Legislativo, com a sanção do Governador do Estado;

Importante observar, a princípio, a competência, no âmbito do Estado do Ceará, para iniciativa de leis a
que se refere a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, ipsis litteris:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – 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 aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo[1].

Finalizadas essas considerações iniciais, pretende-se demonstrar aqui, respeitosamente, que é a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a norma suprema que determina qual dos entes
políticos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – fará ou deixará de fazer algo, não podendo um
invadir a seara de competência do outro, incluindo-se neste raciocínio as normas fixadas na Constituição
Estadual.

A repartição de competências entre os diferentes entes federados é um dos elementos componentes de sua
autonomia e alicerce do pacto federativo brasileiro.

DO MÉRITO

DA CONSTITUCIONALIDADE DA PRESENTE PROPOSITURA LEGISLATIVA

O presente projeto de lei, ao pretender instituir a devolução proporcional do IPVA já pago referente a
veículo furtado ou roubado, trata de matéria legislativa cuja competência pertence aos Estados-membros,
entes federativos em cuja classificação se insere o Estado do Ceará.

Nesse sentido, estabelece a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, §2°, "d", ser de iniciativa
privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre concessão de subsídio ou isenção,
redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos,
taxas e contribuições. Observe-se:

CE/89. Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

(...)

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

(...)

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

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE 743480, editou a Tese 682, de Repercussão
, segundo a qual "Geral Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de

" (STF – ARE 743480 – julgadonatureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.
em 10/10/2013). Tal entendimento escancara a inconstitucionalidade do artigo 60, §2°, "d", da Carta
Magna Estadual.
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Não bastasse isso, em julgamento da , em ,Ação Direta de Inconstitucionalidade 5768/CE 11/09/2019
foi declarada expressamente a inconstitucionalidade do referido preceito normativo estadual. Nas
palavras do Relator, Ministro Marco Aurélio, em seu voto:

"Por meio do ajuizamento desta ação direta, busca-se a declaração de
inconstitucionalidade, sob o ângulo formal, do artigo 60, § 2º, alínea “d”, da
Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda de nº 61, de
19 de dezembro de 2008, no que reserva ao Chefe do Executivo local a iniciativa
para deflagrar processo legislativo a versar “concessão de subsídio ou isenção,
redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas e contribuições”, consideradas as regras alusivas ao
processo legislativo consagradas na Lei Maior.

Percebam o versado nos incisos I e II do § 1º do artigo 61 da Constituição, cuja
redação demonstra o caráter excepcional da reserva de iniciativa material,
justificada apenas quando há a necessidade de preservar-se o ideal de
independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário:

Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
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:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II – disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração;

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

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem
como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado
o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Conforme fiz ver quando do exame, pela Primeira Turma, do agravo regimental
no recurso extraordinário nº 680.608, da minha relatoria, em 3 de setembro de

12 de 22



2013, inexiste, considerados os limites semânticos do texto constitucional,
 reserva de iniciativa em matéria tributária, correndo a exceção à conta do

definido na alínea “b”, cuja eficácia limita-se à esfera dos Territórios.

Não é outro o entendimento historicamente construído, em sede objetiva, pelo
Colegiado Maior, o Plenário, o qual afastou, em reiteradas oportunidades, a
incidência, no âmbito do Direito Tributário, da prerrogativa instituída em favor do
Executivo pelo artigo 165 da Constituição Federal visando impulsionar processo
legislativo referente às normas de caráter orçamentário – plano plurianual, lei de
diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual.

(...)

Mais recentemente, quando do julgamento do 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 –, o Pleno voltou a debruçar-se sobre a questão, fixando tese
segundo a qual; inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa
para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.

O Supremo, em diversas oportunidades, assentou serem as regras do processo
legislativo descritas na Constituição Federal aplicáveis aos entes federados por
força do princípio da simetria, porquanto corolário do princípio da separação dos
poderes – artigo 2º da Lei Maior. Precedentes: ação direta de
inconstitucionalidade nº 243, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário
da Justiça de 29 de novembro de 2002; e medida cautelar na ação direta de nº
2.681, relator o ministro Celso de Mello, com acórdão veiculado no Diário da
Justiça de 25 de outubro de 2013.

Ausente, considerada a Carta de 1988, previsão alusiva à reserva de iniciativa
material para a formalização de proposições legislativas mediante as quais
reduzida base de cálculo ou concedido subsídio, isenção, anistia ou remissão em
relação a impostos, taxas e contribuições, descabe ao Estados fazê-lo, impondo
indevida restrição à atuação do legislador estadual na matéria.

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

Julgo procedente o pedido, declarando, sob o ângulo formal, a
inconstitucionalidade do artigo 60, § 2º, alínea “d”, da Constituição do Estado do
Ceará, na redação dada pela Emenda de nº 61, de 19 de dezembro de 2008."
(grifos nossos)

Constitucional, pois, a apresentação do projeto de lei em análise por iniciativa parlamentar, tendo-se
como inconstitucional e, portanto, excluído do ordenamento jurídico estadual o artigo 60, §2°, "d", da
Constituição do Estado do Ceará de 1989.

Ultrapassada essa necessária etapa aclaratória, resta analisar se possui o Estado do Ceará, através desta
Casa Legislativa, competência para instituir isenção referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA.
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A resposta é positiva. A Constituição da República Federativa de 1988 não cria tributos, apenas outorga
competência para que os entes políticos o façam por meio de leis próprias. Assim, é correto definir 

 como o poder constitucionalmente atribuído de editar leis que instituam tributos.competência tributária
Em outras palavras, a competência tributária é o poder de instituir o tributo, por lei própria e com a
necessária observância às limitações constitucionais ao poder de tributar e às normas gerais editadas pela

.União

A Constituição da República Federativa de 1988 delineou a competência tributária de todos os
entes políticos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. As competências privativas do
Estados e do Distrito Federal (ente político híbrido que acumula as competências estaduais e municipais)
para instituir impostos foram previstas no art. 155 da Carta Magna. Assim, os impostos – espécie de
tributos que inclui o IPVA – tiveram sua competência para instituição deferida pela Constituição Federal
de maneira exclusiva.

CF/88. . Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostosArt. 155
sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

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; 

III - propriedade de veículos automotores." (IPVA)

(...)

§6º O imposto previsto no inciso III:

I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.

No que concerne à competência tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as listas são
absolutamente exaustivas – taxativas,  –, pois, ressalvada a possibilidade de Emenda ànumerus clausus
Constituição (Federal!), em nenhuma hipótese tais entes poderão instituir quaisquer impostos, ressalvados
os que lhe foram expressamente deferidos pela Lei Maior.

Saliente-se que competência para legislar sobre direito tributário é concorrente – entre a União, os
Estados e o Distrito Federal –, em obediência aos ditames do art. 24, I, da Constituição Federal de 1988, e
art. 16, I, da Constituição do Estado do Ceará de 1989. 

Diante da falta de normas gerais editadas pela União, no que concerne ao IPVA, o STF entende que os
, conforme dispõe o art. 24, §3°, da CF/1988Estados podem exercer a competência legislativa plena

(AgRg 167.777/SP e RE 191.703 AgR/SP).

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, uma vez observadas as considerações acima elaboradas, opinamos pelo PARECER
, estando o presente projeto de lei em harmonia com os ditames constitucionais, nãoFAVORÁVEL

havendo óbice para que caiba a aprovação da propositura legislativa sobre a matéria em questão.

É o parecer, salvo melhor juízo.
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CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ

 

 

 

[1] CE/89. Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas.

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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FORMULÁRIO DA QUALIDADE
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DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Leonardo Araújo

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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O PROJETO DE LEI Nº. 678/2019, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
      DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES, QUE INSTITUI A DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO

 IPVA JÁ PAGO, REFERENTE A VEÍCULO FURTADO OU ROUBADO.

 

O projeto em questão está em perfeita consonância com os ditames expressos na Constituição do Estado
do Ceará, na Constituição Federal e no Regimento Interno desta Casa Legislativa. Esta proposição não
fere a competência indicada ao Governador do Estado, no que se refere à iniciativa do processo
legislativo sobre as matérias relacionadas no artigo 60, II, § 2º, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da Carta
Magna Estadual. Além disso, não se trata de matéria relacionada à competência privativa do Chefe do
Executivo, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos III e VI, da Constituição Estadual.

 

A proposição em análise respeita também o princípio da tripartição dos poderes consagrados na
Constituição Federal, bem como o princípio da unidade da federação.

 

O nobre parlamentar salienta que a devolução do IPVA, diante de veículos furtados ou roubados, já
acontece em outros Estados e que é necessário trazer para o Ceará. Ao ter seu veículo roubado ou furtado,
o cidadão, atualmente, continua a pagar seu IPVA e, ao adquirir um veículo novo, terá que pagar o
imposto duas vezes. Para acabar com isso, a proposta pede apenas que o cidadão realize boletim de
ocorrência, a fim de notificar as autoridades sobre o furto, e, então, terá seu devido ressarcimento.

 

A proposição destaca-se por seu relevante interesse público, uma vez que versa sobre matéria pertinente a
questão tributária de todos os entes da União. Conforme entendimento do STF, na omissão de normais
gerais editadas pela União, plena a capacidade dos Estados legislarem sobre tal matéria, como prevê o art.
24, §3°, da CF de 1998.
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Com base no exposto, somos de  à tramitação do projeto de lei nº. 678/2019,PARECER FAVORÁVEL
em virtude da inexistência de quaisquer óbices de natureza constitucional, legal e regimental, bem como
pela relevância da matéria.

 

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Ceará, em 09 de março de 2020.

 

DEPUTADO LEONARDO ARAUJO

DEPUTADO (A)
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