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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

DESPACHO 

 

PROJETO DE LEI Nº 269/2018 e EMENDA Nº 0/2018 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Altera a Lei nº 10.869, de 03 de julho de 2018, que autoriza o 

Estado do Espírito Santo a realizar transação para extinção de créditos tributários. 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 269/2018, de autoria do Exmo. Governador do 

Estado, que visa a alterar a Lei nº 10.869/2018, com o objetivo de prorrogar o prazo 

para a apresentação de requerimento para a celebração do termo de transação para 

extinção de crédito tributário, passando de 30 de setembro de 2018 para 31 de outubro 

de 2018. 

O Projeto de Lei foi protocolado no dia 29/10/2018, lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 29/10/2018 e publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

30/10/2018 (fl. 05 dos autos). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 03, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na 

norma regimental 
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A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 07, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial 

no projeto de lei. 

 A propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa 

para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 

287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer parecer técnico. 

Naquela oportunidade, elaboramos o parecer técnico pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto. Não 

examinamos a Emenda nº 0/2018 apresentada pelo Líder do governo, uma vez que 

não foi lida em plenário, bem como não houve despacho presidencial determinando a 

sua anexação ao processo principal e, ainda, não houve a determinação de sua 

publicação. 

A emenda está anexada eletronicamente ao projeto de lei nº 269/2018 por 

uma questão burocrática de tramitação das proposições da Casa, que passaram a ser 

feitas automaticamente de forma eletrônica. Mas isso não dispensa ou substitui a 

atividade parlamentar propriamente dita, que está prevista no regimento interno. 

A leitura da emenda no pequeno expediente é medida prevista no regimento 

interno, artigo 116 e parágrafos, e é o que proporciona publicidade às proposições, 

sendo as publicações no Diário do Poder Legislativo medida que complementa tal 

publicidade. 

O despacho presidencial determinando o prosseguimento ou não da 

tramitação das proposições, bem como a sua anexação para tramitação conjunta,  

constitui, da mesma forma, medida indispensável; pois, ao ser emitido, passa pelo crivo 

da autoridade todas as questões previstas no regimento interno, e, no caso das 

emendas, as previstas no art. 168 e seguintes. 
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Destarte, mantenho o posicionamento adotado no parecer das fls. 12/19 e 

deixo de apreciar a emenda nº 0/2018, por não haver nos autos comprovação de que a 

mesma tenha sido admitida pela autoridade competente. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 14 de novembro de 2018. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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