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Autor (a): Nunes e outros 

Assunto: Inclui o parágrafo 10, ao artigo 58 da Constituição, transferido o 

recesso de julho nos períodos eleitorais para os 15 dias anteriores à data do 

pleito. 

 

I – RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de proposta de emenda constitucional de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Nunes e Outros, que Inclui o parágrafo 

10, ao artigo 58 da Constituição, transferido o recesso de julho nos períodos 

eleitorais para os 15 dias anteriores à data do pleito. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o art. 1201 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), proferiu o despacho da fl. 02, no qual 

admitiu a tramitação da proposição. Esta foi protocolizada no dia 15 de 

agosto de 2016, lida no expediente da sessão ordinária realizada no dia 

16 de agosto de 2016. 

 

                                                 
1
 Art. 120. Todo e qualquer projeto, depois de recebido, autuado eletronicamente, numerado e publicado será  

incluído em pauta, por ordem numérica, em discussão especial, durante três sessões ordinárias consecutivas  
para apreciação preliminar e recebimento de emendas. 
Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de discussão especial os projetos de origem governamental para os 
quais tenha sido solicitado prazo constitucional, os em regime de urgência e aqueles cujas votações sejam  
originariamente de competência das comissões. 
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No que tange a publicação no Diário do Poder Legislativo, não 

se pode dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo órgão competente 

desta Casa Legislativa em momento posterior a elaboração deste parecer. 

 

Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de 

direito com suporte nas quais passo a emitir o presente parecer, de 

acordo com o artigo 41, inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a 

matéria e competência de iniciativa  

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para 

deflagrar o presente procedimento, por se tratar de matéria relacionada ao 

funcionamento interno de um dos Poderes, qual seja, o Poder Legislativo do 

Estado do Espírito Santo; não caracterizando inconstitucionalidade por vício 

de iniciativa, nos termos dos arts. 18 e 25, ambos da Constituição da 

República e art. 19, inciso IV, da Constituição Estadual, respectivamente, in 

verbis: 

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. 

(orignal sem destaque) 
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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. (orignal sem destaque) 

 

Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal: 

(...) 

IV - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a 

competente legislação suplementar e, quando 

couber, a plena, para atender às suas 

peculiaridades; (orignal sem destaque) 

 

Contudo, o caput do art. 57 da CF, ao dispor que o Congresso 

Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 

de julho, e de 1° de agosto a 22 de dezembro, estabeleceu a Constituição 

Federal que cada sessão legislativa será composta por dois períodos 

legislativos, separados entre si por dois períodos de recesso parlamentar.  

 

Neste sentido segundo José Afonso da Silva2: 

 

“a sessão legislativa é o período anual em que deve estar 

reunido o Congresso para os trabalhos legislativos. Divide-se 

em dois períodos legislativos: um que vai de 2 de fevereiro 

até 17 de julho e outro de 1° de agosto a 22 de dezembro de 

cada ano; contudo, a sessão não será interrompida sem a 

aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 

57, § 2°); isto é, dá-se um prolongamento da sessão 

ordinária, não a convocação de sessão legislativa 

extraordinária. O princípio é: a sessão legislativa ordinária se 

                                                 
2
 SILVA, José Afonso. Comentário Contextuai à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 

434 
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interrompe a 17 de julho e é retomada a I° de agosto e 

terminando em 22 de dezembro. Sua interrupção em julho é 

a regra, mas não ocorrerá enquanto não for aprovada a LDO. 

Se a norma constitucional diz: não se interrompe sema 

aprovação do (..), é que o objetivo da continuidade é só para 

cumprir essa exigência: a aprovação só da matéria, cuja não 

aprovação causou aquele prolongamento. Vale dizer, para 

outras matérias a sessão legislativa ordinária se encerra (EC 

50/06). 

 

Ou seja, quis a Constituição que a atividade legislativa fosse 

exercida em dois períodos anuais, definindo de modo especifico e preciso os 

respectivos intervalos. Desse modo, a existência de dois períodos legislativos 

ordinários é regra constitucional que só pode ser suspensa no caso de não 

aprovação da lei de diretrizes orçamentárias (§ 2°, do art. 57, da CF/88).  

 

Afora esse caso de suspensão, só não se determinará o 

recesso do Poder Legislativo no caso de convocação de sessão legislativa 

extraordinária. 

 

Não pode o Poder Legislativo Estadual, por força do princípio 

da simetria, dispor sobre o seu período de funcionamento, suprimindo a 

regra que estabeleceu a sessão legislativa anual dividida em dois períodos 

legislativos. 

 

O princípio da simetria foi instituído no nosso ordenamento 

jurídico na Carta Constitucional de 1967, que determinada que os Estados 

deveriam respeitar as regras do processo legislativo federal quando da 

criação e modificação das normas de processo legislativo estadual. Senão 

vejamos:  

Art 13 - Os Estados se organizam e se regem pelas 

Constituições e pelas leis que adotarem, respeitados, dentre 
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outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os 

seguintes: 

 (...)  

III - o processo legislativo;  

 

Quando ocorreu a abertura democrática, com a Constituição de 

1988, o texto constitucional federal deixou de prever expressamente a 

necessidade de observância das normas de processo legislativo federal 

quando da elaboração e revisão de normativas que disciplinam o processo 

legislativo estadual.  

 

Todavia, o princípio da simetria continuou sendo aplicado pelo 

Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, conforme se demonstrará, 

para declarar a inconstitucionalidade de Constituições e leis estaduais que 

não observem normas de organização instituídas para a União Federal 

quando aplicadas no âmbito estadual. 

 

Além disto, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal entende que o processo legislativo estadual deve estar 

rigorosamente em consonância com as regras e princípios estabelecidos para 

o processo legislativo federal. Qualquer modificação da estrutura do processo 

legislativo federal pelo constituinte decorrente é considerado, em regra, 

violação do princípio da simetria, sendo a norma constitucional estadual 

declarada inconstitucional, na maior parte dos casos analisados. 

 

 Assim, além da padronização dos textos ser visível em tema de 

processo legislativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal auxilia 

para reduzir a mitigada soberania do Poder Constituinte Decorrente neste 

tema, tornando grande parte de suas normas sobre processo legislativo 

estadual que não estejam em consonância com o processo legislativo federal 

inconstitucionais. 
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Com relação ao princípio da simetria, segundo Paulo 

Mascarenhas, este princípio postula que haja uma relação simétrica entre as 

normas jurídicas da Constituição Federal e as regras estabelecidas nas 

Constituições Estaduais, e mesmo Municipais. Isto quer dizer que no sistema 

federativo, ainda que os Estados-Membros e os Municípios tenham 

capacidade de se auto organizar, esta auto-organização se sujeita aos limites 

estabelecidos pela própria Constituição Federal. 

 

Ressai que, em nosso Sistema Jurídico-Constitucional vige o 

princípio da simetria ou paralelismo das formas, de modo que o disposto na 

Constituição Federal deve ser seguido simetricamente pelas Constituições 

Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios. 

 

O princípio da simetria é utilizado também como um critério para 

aferir a proporcionalidade de modificações introduzidas pelo legislador 

estadual em relação ao processo legislativo federal.  

 

Constitui esse princípio, portanto, em um meio de coibir 

comportamentos dos Estados membros incompatíveis com a condição de 

membros da federação. É utilizado somente como forma de conter as 

exorbitâncias organizatórias dos Estados-membros que, a pretexto de 

estabelecer a sua estrutura essencial, se desviam do sistema idealizado pelo 

poder constituinte originário, cuja observância é obrigatória para os Estados-

membros. 

 

Em que pese a nobre intenção do legislador estadual a presente 

proposta de emenda a Constituição fere a proporcionalidade frente à 

Constituição Federal ao relacionar o recesso parlamentar com períodos 

eleitorais. 

Nota-se que nesse sentido a presente proposta legislativa 

segue em sentido diametralmente oposto ao da Carta Federal em nítida 

violação ao sentido do instituto. 
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Um exemplo disso é a fixação da impossibilidade de 

modificação do quórum de aprovação de emenda constitucional estadual. 

 

A jurisprudência do Supremo considera que a regra que veda a 

reapresentação de projetos de lei rejeitados na mesma sessão legislativa 

viola uma das normas básicas do processo legislativo (art. 67 da CRFB), 

também assim, a regra que modifica o quórum para apreciação do veto (art. 

66, §4. °) e a aprovação de projeto de lei por decurso de prazo existente na 

ordem constitucional pretérita. 

 

Evidencia-se em todos esses casos demonstrados acima o 

entrelaçamento entre o princípio da simetria e a observância do modelo de 

repartição de funções estabelecido para a União. A facultatividade da adoção 

do modelo adotado pela Constituição Federal é notada em hipóteses em que 

não há risco de desequilíbrio ou prejuízo para o modelo adotado pela 

Constituição Federal. 

 

No presente caso por relacionar período eleitoral com recesso 

parlamentar vislumbro que há risco desse desequilíbrio como também 

prejuízo pelo modelo adotado pela Carta Federal. 

 

Desse modo, o preceito estadual compulsoriamente reproduzido 

deve revelar interpretação identificada com a do parâmetro estabelecido, no 

plano federal, pelo constituinte originário. 

 

Assim, após a analise, de todo o projeto, verifica-se a flagrante 

inconstitucionalidade da matéria. Deixa-se, portanto, de mencionar os demais 

aspectos da presente proposição, nos termos do art.9, §5º do Ato nº 

2517/2008(alterado pelo Ato nº 1.886/2015) 
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Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº              /2018 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO opina-se pela inconstitucionalidade formal 

da Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2016, de autoria do 

Deputado Nunes e outros, e, por conseguinte, sua inadmissibilidade 

não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                         de 2018. 

_______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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