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Altera a redação ao inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual
nº 12.023, de 20 de novembro de 1992.

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

 

Art. 1° O inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de 1992, passa a vigorar
com a seguinte redação:

 

"Art. 4º..................................................................................................

VIII - os veículos de uso rodoviário com mais de  anos de fabricação, contados a10 (dez)
partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em órgão de trânsito.”(NR)

 

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o princípio da anualidade.

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aos 26 de março de 2019.

 

1 de 27



 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

Isenção é o benefício fiscal concedido por lei editada pelo ente tributante, mediante competência dos
entes federativos para instituir tais benefícios. No âmbito do Ceará, os benefícios fiscais relacionados aos
veículos estão previstos na lei estadual que dispõe acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de isenção objetiva, em função do evento tributário
objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para 10 anos de fabricação de veículo rodoviário
para ter direito à isenção do pagamento de IPVA. Para tanto, propomos a alteração da Lei do IPVA do
Ceará.

Do conjunto de fatos que poderiam ser incluídos no critério material da hipótese da regra-matriz do
IPVA, a regra de isenção subtrai o subconjunto das relações de propriedade de veículos com mais de 10
(dez) anos de fabricação. A mutilação, portanto, é no complemento do verbo do critério material.

De acordo com o conteúdo positivo do princípio da isonomia tributária, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, o valor de imposto pessoal
deve ser proporcional a essa capacidade. No entanto, quando a capacidade econômica não excede o
"mínimo vital", imposto algum deve ser exigido do contribuinte, o que se consegue com a concessão de
isenção.

A preservação do mínimo vital é um dos limites impostos pela capacidade contributiva, ou seja, o tributo
não pode incidir sobre o mínimo necessário para a subsistência básica do indivíduo. O tributo deve incidir
sim sobre a riqueza disponível, ou seja, sobre aquela riqueza que ultrapassa o necessário para a
subsistência mínima do contribuinte e de sua família.

No caso em comento, a isenção aqui proposta alcança os veículos cuja titularidade recai sobre aqueles de
capacidade econômica restrita, que não tem condições materiais de adquirir e manter veículo novo ou
seminovo. Aliás, sequer dispõem de numerário para manutenção de veículo com utilidade superior a 10
anos.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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EVANDRO LEITAO_
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PROJETO DE LEI Nº 0177 / 2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA
LEI ESTADUAL N.º 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.

 

 

P A R E C E R

                                                                                                                                                                       
Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o  de autoria do Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 177/2019,
Deputado André Fernandes, que “ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI
ESTADUAL N.º 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992”.

 

I - Dispõem os artigos da presente propositura:

 

PROJETO DE LEI N° 177/19

ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL
N.º 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:
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Art. 1° O inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º..................................................................................................

VIII - os veículos de uso rodoviário com mais de 10 (dez) anos de fabricação, contados
a partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em órgão de trânsito.”(NR)

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o princípio da
anualidade. 

A N D R É  F E R N A N D E S
DEPUTADO

 

II - JUSTIFICATIVA

 

O presente projeto de lei tem como objetiva o seguinte: “a Isenção é o benefício fiscal concedido por lei
editada pelo ente tributante, mediante competência dos entes federativos para instituir tais benefícios. No
âmbito do Ceará, os benefícios fiscais relacionados aos veículos estão previstos na lei estadual que dispõe
acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de isenção
objetiva, em função do evento tributário objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para 10 anos
de fabricação de veículo rodoviário para ter direito à isenção do pagamento de IPVA. Para tanto,
propomos a alteração da Lei do IPVA do Ceará.

Do conjunto de fatos que poderiam ser incluídos no critério material da hipótese da regra-matriz do
IPVA, a regra de isenção subtrai o subconjunto das relações de propriedade de veículos com mais de 10
(dez) anos de fabricação. A mutilação, portanto, é no complemento do verbo do critério material.

De acordo com o conteúdo positivo do princípio da isonomia tributária, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, o valor de imposto pessoal
deve ser proporcional a essa capacidade. No entanto, quando a capacidade econômica não excede o
"mínimo vital", imposto algum deve ser exigido do contribuinte, o que se consegue com a concessão de
isenção.

A preservação do mínimo vital é um dos limites impostos pela capacidade contributiva, ou seja, o tributo
não pode incidir sobre o mínimo necessário para a subsistência básica do indivíduo. O tributo deve incidir
sim sobre a riqueza disponível, ou seja, sobre aquela riqueza que ultrapassa o necessário para a
subsistência mínima do contribuinte e de sua família.

No caso em comento, a isenção aqui proposta alcança os veículos cuja titularidade recai sobre aqueles de
capacidade econômica restrita, que não tem condições materiais de adquirir e manter veículo novo ou
seminovo. Aliás, sequer dispõem de numerário para manutenção de veículo com utilidade superior a 10
anos”(sic).

 

III - ASPECTOS LEGAIS

 

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

8 de 27



 

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

 

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

 

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

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

 

 

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

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

(....)

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

 

 

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

 

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

 

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

(...)

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

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
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§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

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

 

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

 

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

 

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

(...)

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

 

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

 

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

notadamente o IPVA.

 

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

 

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

(...)

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

(...)

 

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

 

XII - cabe à lei complementar:

(...)

 

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

 

 

 

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

 

Art.191. O Estado pode instituir:

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

(...)

 

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

 

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

 

 

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

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:
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I – aos Deputados Estaduais”

 

 

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

 

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

 

O PROJETO EM TELA  TRATA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPVA - IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DE 15
PARA 10 ANOS DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO DE USO RODOVIÁRIO PARA TER
DIREITO À ISENÇÃO DO RESPECTIVO PAGAMENTO.

 

A presente proposição objetiva alterar a redação do inciso VIII, artigo 4º da Lei 12.023/92, com a redução
de 15 para 10 anos de fabricação de veículo rodoviário para ter direito à isenção do pagamento de IPVA,
vejamos a lei:

 

 

 

LEI Nº 12.023, DE 20.11.92 (D.O. DE 20.11.92)

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES - IPVA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

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

 

Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido
anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.

 

         (...)
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         Art. 4º - São isentos do pagamento do imposto:

 

         I - os veículos de Corpo Diplomático acreditado junto ao Governo Brasileiro;

 

         II - as máquinas agrícolas e de terraplenagem;

 

         III - os veículos destinados à condução de passageiros, desde que de propriedade
de profissional autônomo, registrados na categoria de aluguel - (TÁXI);

 

         IV - o veículo com potência inferior a 50 cilindradas;

 

                V - os ônibus e embarcações empregados nos serviços públicos de transportes
coletivos, utilizados exclusivamente no transporte urbano e metropolitano;

 

         VI - os veículos adaptados especialmente para paraplégicos, enquanto for de sua
propriedade;

 

         VII - a embarcação pertencente a pescador profissional, pessoa física, utilizada na
atividade pesqueira artesanal ou de subsistência, comprovada por entidade
representativa da classe, limitada a um veículo por beneficiário;

 

                  VIII - os veículos de uso rodoviário com mais de 15 (quinze) anos de
fabricação;

 

         IX - os veículos movidos a motor elétrico. (grifamos)

O projeto em tela refere-se à isenção  da base de cálculo do IPVA - imposto sobre a propriedade de
veículos automotores, objetivando a redução de 15 para 10 anos de fabricação de veículo de uso

 Ao citar  para o pagamento de imposto, coaduna-se a matéria legislativa emrodoviário. “ISENÇÃO”
análise com o art. 60, § 2º da Constituição do Estado do Ceará que atribui ao Governador do Estado a
iniciativa privativa de leis que disponham sobre:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;
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II – Ao Governador do Estado;

(....)

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às 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;

(...)

 

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

 

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

(...)

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

(...)

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

 

 

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 as outras pessoas taxativamente citadas nos demais
incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do
supracitado artigo, da Carta Estadual. No que concerne ao referido projeto de lei, assim dispõe o art. 58,
inciso III, da Constituição Estadual:

 

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 Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:
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Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária;

(...)

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

(...)

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

(...)

 

IV – CONCLUSÃO

 

Diante do todo exposto, somos de   à regular tramitação do presente ProjetoPARECER CONTRÁRIO
de Lei, cuja iniciativa e competência legislativas são privativas do Governador do Estado, nos termos dos
artigos 88, incisos, II, III e VI e 60, § 2º, “d” da Carta Magna Estadual, caracterizando-se a presente
propositura legal numa imposição do Poder Legislativo ao Poder Executivo.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

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

 

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

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA
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ANALISTA LEGISLATIVO
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FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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  Data da criação:  12/04/2019 15:37:23  Data da assinatura:  12/04/2019 15:37:30

COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
12/04/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

 

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PROJETO DE LEI Nº 177 / 2019 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR.

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  15/04/2019 15:44:49  Data da assinatura:  15/04/2019 15:44:57

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
15/04/2019

De acordo com o parecer.

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

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  16/04/2019 13:20:48  Data da assinatura:  16/04/2019 13:21:11

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
16/04/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
 

 

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Elmano Freitas

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

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

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

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

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

prazos:

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

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

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

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

parecer de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER

  Autor:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  23/04/2019 16:52:09  Data da assinatura:  23/04/2019 16:52:21

GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
23/04/2019

ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA
LEI ESTADUAL N.º 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE
1992.

AUTOR: ANDRÉ FERNANDES

 

I – RELATÓRIO

Trata-se da proposição nº 177/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, que “ALTERA A
REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL N.º 12.023, DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1992.”

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação, com parecer CONTRÁRIO
da Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

 

II- ANÁLISE

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:
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“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:

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

O artigo 24, inciso XII da Constituição Federal e o 16, XII da Carta Estadual, ditam as regras de
competência entre a União, os Estados e o Distrito Federal, para legislarem sobre proteção e defesa da
saúde.

O Projeto de Lei em tela, apresentado pelo Deputado André Fernandes, também enfoca matéria
relacionada com a estrutura organizacional do Estado, especificamente disposição e funcionamento da
Administração Estadual, cuja iniciativa legislativa é privativa do Governador do Estado do Ceará prevista
no Art. 88, incisos II, III e VI, da Carta Magna Estadual, in verbis:

 

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

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

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

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

A Carta Estadual também atribui ao Governador, através do seu art. 60, § 2º, alíneas “c” e “e”, iniciativa
privativa de leis que disponham sobre: “organização administrativa, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos e pessoal, da administração direta, autárquica e fundacional.” e “criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública.”

A doutrina pátria confirma o pensamento acima esposado:

“O princípio se justifica. As Casas Legislativas estão preparadas para o
exercício de funções pertinentes à produção de leis, mas não possuem o
nível de informações pertinentes à Administração. Conhecem as questões
administrativas à distância, exercendo, de um lado, nítido papel de
fiscalização e de representação popular, mas estando inabilitadas para o
conhecimento próprio das necessidades cotidianas da Administração,
inclusive no que diz respeito aos problemas que lhe são peculiares”. 

Nessa perspectiva, não cabe ao Deputado Estadual legislar matéria tributária ou orçamentária, visto que
essa competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.
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E portanto, a propositura em análise, ao   está interferindo na organização da administração direta do
Estado, que é feita pelo Poder Executivo.

O projeto de lei em estudo, ao tratar da “isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos -
IPVA para carros com mais 10 (dez) anos, versa sobre isenção de imposto, regulando, portanto,
matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do já
mencionado art. 60, § 2º, “d”. Portanto, ofende o princípio da separação dos poderes, consagrado
no art. 2º da Constituição da República e art. 3º da Constituição do Estado.

A título ilustrativo destaca-se a adesão ao Convênio nº 16 de 2015 expedido pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz) assim determinado:

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é o colegiado formado
pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito
Federal, cujas reuniões são presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda,
competindo-lhe, precipuamente, celebrar convênios para efeito de concessão ou
revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
(Constituição, art. 155, inciso II e § 2° , inciso XII, alínea g e Lei Complementar
n° 24, de 7.1.1975).

A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses dispositivos, quando determina que:

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

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

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

(...)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e
da administração estadual, na forma da lei;¨ (grifo inexistente no original)

Verifica-se, de acordo com o que preceituam os supracitados artigos, que o Nobre Parlamentar, enfoca
matéria tributária referente à concessão de isenção de IPVA, configurando uma função pertencente à
Secretaria da Fazenda, portanto subordinada Poder ao Executivo.

Observa-se então, que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei atinente a atribuições
das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida por aqueles
dispositivos legais sobreditos (arts. 60, § 2º, alínea “d” e 88, incisos II, III e VI) da Carta Magna Estadual,
cita-se, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, que
dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da administração estadual,
promove a extinção e criação de cargos de direção e assessoramento superior e dá outras providências.

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo.

Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 13.875/07, atualizada pela Lei nº.
15.773, de 10/03/2015:
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Art.1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, adotando como premissas básicas a Interiorização, a
Participação, a Transparência, a Ética, a Otimização dos Recursos e
a Gestão por Resultados, a partir dos seguintes conceitos:

Preceitua o art . 6º, inciso I, 1, 3 e 3.1 da supracitada Lei:

Art. 6º. O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte
estrutura organizacional básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

3. Secretarias de Estado          

3.1. Secretaria da Fazenda;

(...)

Por sua vez, o art. 35, (TÍTULO V - DAS SECRETARIAS DE ESTADO, Capítulo I - DA
SECRETARIA DA FAZENDA) da supracitada Lei determina que à Secretaria da Fazenda compete:

Art. 35.       Compete à Secretaria da Fazenda: auxiliar direta e
indiretamente o Governador na formulação da política econômico
tributária do Estado; realizar a administração de sua fazenda
pública; dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades de
tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento  e  controle  dos
tributos e demais rendas do erário; elaborar, em conjunto com a
Secretaria do Planejamento e Gestão, o planejamento financeiro do
Estado; administrar o fluxo de caixa de todos os recursos do Estado
e o desembolso dos pagamentos; gerenciar o sistema de execução
orçamentária financeira e contábil-patrimonial dos órgãos e
entidades da Administração Estadual; superintender e coordenar a
execução de atividades correlatas na Administração Direta e
Indireta; exercer outras atribuições nos termos do Regulamento.

Em sede regimental, destaca-se que no Projeto de Lei em comento não encontram-se pressupostos para
sua prejudicabilidade. Tais razões encontram-se assentadas no artigo 234 do Regimento Interno desta
Casa:

Art. 234. Considera-se prejudicada:

I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma Sessão
Legislativa, ou transformado em diploma legal; II - a discussão ou a
votação de proposição anexa, quando a aprovada ou rejeitada, for
idêntica ou de finalidade oposta a anexada;

III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver
substitutivo aprovado;
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IV - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a outra, já
aprovada ou rejeitada;

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

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

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

Por fim, ressalte-se que visualizamos qualquer ofensa à Lei de Diretrizes Orçamentárias para este
exercício financeiro e ao Plano Plurianual do Estado do Ceará, devendo-se ponderar que descabe na seara
de um parecer jurídico a verificação da proposta em relação ao cumprimento das demais normas de
conteúdo material da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

III- DO VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, voto PELA REJEIÇÃO A ADMISSABILIDADE do Projeto de Lei nº 177/2019 de
autoria do Deputado André Fernandes.

DEPUTADO ELMANO FREITAS

DEPUTADO (A)
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