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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 437/2020 

Autor (a): Deputado Estadual Bruno Lamas 

Assunto: Dispõe sobre a compensação de débito de natureza tributária ou não 

tributária, inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com débito da Fazenda Pública 

do Estado do Espírito Santo, inclusive de suas autarquias e fundações, decorrente 

de precatório judicial vencido. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 437/2020, de autoria do Deputado 

Estadual Bruno Lamas, que tem por finalidade dispor sobre a compensação de débito 

de natureza tributária ou não tributária, inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com 

débito da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, inclusive de suas autarquias 

e fundações, decorrente de precatório judicial vencido, nos seguintes termos 

(principais trechos): 

Art. 1º Fica autorizada a compensação de débito de natureza tributária ou 
não tributária, inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com débito da 
Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, inclusive de suas autarquias e 
fundações, decorrente de precatório judicial vencido, assim entendido aquele 
que já esteja fora do período de graça constitucional previsto no art. 100, § 5º, 
da Constituição Federal.  
§ 1º Pode ser objeto de compensação:  
I - o precatório próprio do devedor do débito tributário ou não tributário;  
II - o precatório adquirido mediante cessão formalizada em escritura pública 
ou particular, observado o seguinte: (...) 
III - o débito tributário correspondente: (...) 
§ 2º O interessado, ante a existência de mais de um processo relativo a 
débito tributário em que figure como sujeito passivo ou relativo a débito não 
tributário em que figure como devedor, não está obrigado à compensação de 
todos.  
§ 3º A cada débito tributário ou não tributário pode corresponder um ou mais 
precatórios e um precatório pode ser utilizado para compensação de um ou 
mais débitos tributários ou não tributários.  
§ 4º Não se aplica à compensação referida no caput deste artigo qualquer 
tipo de vinculação, tais como as transferências a outros entes e as destinadas 
à educação, à saúde e a outras finalidades, conforme disposto no § 1º do art. 
105 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.  
 
Art. 2º O sujeito passivo ou o devedor deve requerer a compensação junto à 
Procuradoria Geral do Estado, que deve:  
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I - apurar o valor líquido atualizado do precatório, deduzidas eventuais 
retenções obrigatórias, tais como: contribuição previdenciária e imposto de 
renda;  
II - emitir parecer sobre a legitimidade do precatório e da correspondente 
cessão, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, importando o silêncio 
em anuência em favor do contribuinte;  
III - encaminhar os autos à Secretaria de Estado da Fazenda para 
continuidade do procedimento destinado a efetivar a compensação, exceto no 
caso de débito tributário ou não tributário cuja inscrição em dívida ativa seja 
da competência da Procuradoria Geral do Estado, hipótese em que esta deve 
dar seguimento ao procedimento de compensação. (...) 
 
Art. 3º A compensação prevista nesta Lei fica limitada ao valor 
correspondente a até 90% (noventa por cento) do débito tributário ou não 
tributário inscrito em dívida ativa, hipótese em que o valor restante deve ser 
pago à vista ou em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
obedecidas as regras previstas na legislação tributária para o parcelamento 
de débitos tributários. (...)  
 
Art. 4º Compete à Secretaria de Estado da Fazenda ou à Procuradoria Geral 
do Estado efetivar a compensação, por meio de ato homologatório, 
comprovado o pagamento da parte do débito não abrangida pela 
compensação, conforme disposto no art. 3º.  
(...)  
 
Art. 5º A compensação de que trata esta Lei é condicionada a que, 
cumulativamente:  
I - o precatório:  

a) esteja vencido na data em que for oferecido à compensação;  
b) tenha sido incluído no orçamento do Estado do Espírito Santo;  
c) seja certo quanto a sua titularidade;  
d) não seja objeto de qualquer impugnação, controvérsia ou recurso 
judicial, ou, sendo, haja a expressa renúncia; 
e) quando expedido contra autarquia ou fundação do Estado, seja, 
especificamente para o fim da compensação, assumido pela Fazenda 
Pública Estadual; 
f) não sirva de garantia a débito diverso do indicado à compensação;  

II - o débito tributário ou não tributário a ser compensado:  
a) tenha sido inscrito na dívida ativa até o dia 25 de março de 2015;  
b) não seja objeto, na esfera administrativa ou judicial, de qualquer 
impugnação ou recurso, ou, sendo, haja a expressa renúncia;  
c) não esteja com sua exigibilidade suspensa, exceto na hipótese de 
parcelamento.  

 
Art. 6º A compensação de que trata esta Lei:  
I - importa confissão irretratável da dívida e da responsabilidade pelo débito 
tributário ou não tributário;  
II - aplica-se a débito da Fazenda Pública Estadual ou de autarquia e 
fundação do Estado em poder do respectivo titular, do sucessor ou do 
cessionário a qualquer título;  
III - extingue o débito tributário ou não tributário, parcial ou integralmente, até 
o limite efetivamente pago e compensado.  
(...) 
 
Art. 7º A Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado 
ficam autorizadas a expedir ato conjunto necessário à operacionalização do 
disposto nesta Lei.  
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
durante a vigência do regime especial de pagamento de precatórios previsto 
no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que o nível de endividamento do 

povo capixaba e do Estado do Espírito Santo tem crescido devido a pandemia de 

Covid-19 e o projeto de lei vem na esteira das emendas à Constituição Federal nº 94 

de 2016 e nº 99 de 2017, que autorizaram a compensação de créditos tributários. 

Afirma que a compensação de créditos advindos de precatórios é instrumento de 

liquidez econômica, na medida em que minora o endividamento público e privado, 

retomando a capacidade de crédito da população e desonerando o déficit das contas 

públicas, e que  o empenho por medidas públicas de retomada econômica e 

desoneração do déficit público são centrais para que sejam implementadas as 

políticas sociais do Poder Público. 

A matéria foi protocolada no dia 06.08.2020 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 10.08.2020. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 18.08.2020. 

Em seguida, 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-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 437/2020 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 
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oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal e Material 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. Já a inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da 

inobservância do devido processo legislativo, ou seja, deve-se verificar se existe 

vício no procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício 

formal subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

A propositura em questão objetiva dispor sobre a compensação de débito 

de natureza tributária ou não tributária, inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com 

débito da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, inclusive de suas autarquias 

e fundações, decorrente de precatório judicial vencido.  

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa, a proposição 

padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal, pelos motivos que 

passamos a expor. 

Verifica-se que a proposição cria uma série de atribuições a órgãos 

vinculados ao Poder Executivo, quais sejam, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) 

e a Secretaria da Fazenda. O art. 2º do Projeto de Lei, por exemplo, estabelece que 

a PGE deve apurar o valor líquido atualizado do precatório, e emitir parecer sobre a 

legitimidade do precatório e da correspondente cessão, se for o caso, no prazo de 

30 (trinta) dias úteis, importando o silêncio em anuência em favor do contribuinte. Já 

o art. 4º determina que Compete à Secretaria de Estado da Fazenda ou à 

Procuradoria Geral do Estado efetivar a compensação, por meio de ato 
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homologatório, comprovado o pagamento da parte do débito não abrangida pela 

compensação. 

Por isso, a matéria enquadra-se dentro da hipótese de iniciativa privativa 

do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, e da CRFB/1988 e, por 

simetria, ao art. 63, parágrafo único, III e VI da CE/1989, notadamente porque 

estabelece novas atribuições a órgãos do Poder Executivo. 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 611, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único2, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

É bem por isso que todas as normas estaduais referentes a temas 

correlatos ao da presente proposição são de autoria do Poder Executivo, a saber: 

Lei Estadual no. 7307/2002, que autoriza o Estado do Espírito Santo a efetuar a 

cessão, a título oneroso, de direitos creditórios representados por crédito tributário 

formalizado e parcelado; Lei Estadual no.  9705/2011, que dispõe sobre a aplicação 

de recursos para pagamento de precatórios sob regime especial, de acordo com o 

artigo 97, § 8º, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, 

introduzido pela Emenda Constitucional n.º 62, de 09.12.2009; e Lei Estadual 

 
1 Art. 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;  

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; 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.  
2 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 
remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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no. 10475/2015, que dispõe sobre a realização de acordos em sede de execução 

judicial e precatórios. 

A título ilustrativo, no âmbito federal, a Lei no. 12.431/2011, que possibilita 

compensar débitos tributários perante a Fazenda Pública Federal com créditos 

provenientes de precatórios, originou-se de uma medida provisória e, portanto, teve 

autoria do Presidente da República. 

Ressalta-se que, do ponto de vista de competência legislativa, não 

encontramos óbice à possibilidade de o Estado do Espírito Santo editar norma sobre 

a matéria da presente proposição, que trata de direito financeiro, nos termos do art. 

24, I da CRFB/1988 – desde que a iniciativa seja do Governador do Estado. 

Enfim, são estes os aspectos que levam à inconstitucionalidade formal e 

material da propositura. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da 

proposição, nos termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei no. 437/2020, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Bruno Lamas. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 26 de agosto de 2020. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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