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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL nº 18/2019 

Autor : Deputado Rafael Favatto e Outros 

Assunto: Altera o art. 151 da Constituição Estadual. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2019, de autoria 

do Deputado estadual Lorenzo Pazolini e de outros parlamentares estaduais, que tem 

por finalidade alterar o art. 151 da Constituição Estadual, nos seguintes termos 

(principais trechos): 

Art. 1º O art. 151 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos §§ 
8º, 9º, 10, 11, 12 e 13, com as seguintes redações:  

“Art. 151. (...)  
(...)  
§ 8º A execução das programações das emendas individuais 
apresentadas serão atendidas de forma igualitária e impessoal, 
independentemente da autoria.  
§ 9º Ficam criadas as emendas de bancadas e as emendas por 
microrregião.  
§ 10. As emendas terão valor estipulado na receita corrente líquida 
prevista no projeto de lei orçamentária, encaminhado pelo Poder 
Executivo, sendo destinados 0,5% (meio por cento) para as 
individuais, 1% (um por cento) para as de bancada e 1% (um por 
cento) para as de microrregião.  
§ 11. As emendas serão aprovadas individualmente, conforme seu 
valor estipulado na receita corrente líquida prevista no projeto 
encaminhado pelo Poder Executivo.  
§ 12. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das 
programações no valor individual de cada emenda, conforme 
estipulado no § 10. 
§ 13. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa 
poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal 
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes 
previstos no § 10 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma 
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas 
discricionárias.” (NR)  

 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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Em sua justificativa, os autores argumentam que esta proposta de 

Emenda Constitucional visa buscar a similaridade com a execução do orçamento no 

Congresso Nacional, pois no processo orçamentário em nosso estado não havia as 

opções das emendas de bancada e por microrregião. Sendo assim, a presente 

Emenda visa criar e tornar obrigatória a execução de emendas orçamentárias de 

bancada e por microrregião no projeto de lei orçamentária estadual. Acreditam que, 

dessa forma, fica estabelecido o equilíbrio entre os Poderes envolvidos.  

A proposição foi protocolada em 19.06.2019 e lida no expediente da 

sessão do dia 01.07.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência 

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

Redação juntou estudo de técnica legislativa no dia 03.07.2019. 

Em 01.07.2019, foi protocolada a Emenda 01/2019, de autoria do 

Deputado Estadual Lorenzo Pazolini, que foi lida no expediente do dia 02.07.2019 e 

anexada à proposição principal no dia 03.07.2019. 

Em seguida, a Proposta 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 

da Proposta de Emenda Constitucional no. 18/2019 e que incumbe a esta 

Procuradoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 

competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito 

desta ALES, nem analisar aspectos econômicos ou de natureza eminentemente 

técnico-administrativa. 
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2.2. Constitucionalidade Formal 

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. Deve-se verificar se a 

competência para elaboração da propositura é da União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva dar nova redação ao art. 151 da 

Constituição Estadual, para tornar obrigatória a execução da programação 

orçamentária que especifica. Ou seja, a matéria relaciona-se com direito financeiro e 

orçamento.  

A Constituição Federal, em seu art. 24, I e II3, estabelece a competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito 

financeiro e orçamento, dentro da qual se insere a matéria da presente propositura, 

sendo que à União compete o estabelecimento de normas gerais, e aos Estados 

cabe a competência suplementar.  

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição.  
3
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

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

II – orçamento; 

(...) 

§ 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. 

§ 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. 
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No âmbito federal, destaca-se que foi aprovada a Emenda Constitucional 

no. 86/2015, que alterou os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar 

obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica, 

implementando o que ficou conhecido como “orçamento impositivo à brasileira”. 

Assim, os arts. 165 e 166 da CRFB/1988 tiveram as seguintes principais inclusões: 

Art. 166. (...) 
(...) 
§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas 
no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente 
líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a 
metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de 
saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de 
saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do 
cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para 
pagamento de pessoal ou encargos sociais.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a 
que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um 
inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 
programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não 
serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 
técnica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da 
programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito 
Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo 
destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para 
fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do 
art. 169. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa 
que integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as 
seguintes medidas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder 
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do 
impedimento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder 
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação 
cujo impedimento seja insuperável;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
86, de 2015) 
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso 
II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da 
programação cujo impedimento seja insuperável;   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015) 
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo 
previsto no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o 
remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos 
previstos na lei orçamentária.  
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações 
orçamentárias previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos casos 

Identificador: 330034003000300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1


 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

5 

 

dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 14. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento 
da execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% 
(seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício 
anterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 
resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei 
de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá 
ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o 
conjunto das despesas discricionárias. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 86, de 2015) 
§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter 
obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas 
apresentadas, independentemente da autoria.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015) 
 
 

Mais recentemente, no âmbito federal foi aprovada a Emenda 

Constitucional no. 100, de 26 de junho de 2019, que altera os arts. 165 e 166 da 

Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação 

orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou 

do Distrito Federal. 

A matéria da presente PEC reproduz literalmente alguns trechos da 

Emendas Constitucionais supracitadas, mas em outros trechos delas difere e inova. 

Inicialmente, cabe a questão: as regras trazidas pelas ECs no. 86/2015 e 100/2019 

são norma de reprodução obrigatória para os Estamos-membros? 

Neste ponto, é relevante tecer alguns comentários e discorrer acerca do 

princípio da simetria. Sobre esse importante princípio, o Supremo Tribunal Federal, 

de maneira muito esclarecedora, assim discorre: 

“No desate de causas afins, recorre a Corte, com frequência, ao 
chamado princípio ou regra da simetria, que é construção 
pretoriana tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados 
substanciais, homogeneidade na disciplina normativa da 
separação, independência e harmonia dos poderes, nos três 
planos federativos. Seu fundamento mais direto está no art. 25 
da CF e no art. 11 de seu ADCT, que determinam aos Estados-
membros a observância dos princípios da CR. Se a garantia de 
simetria no traçado normativo das linhas essenciais dos entes 
da federação, mediante revelação dos princípios sensíveis que 
moldam a tripartição de poderes e o pacto federativo, deveras 
protege o esquema jurídico-constitucional concebido pelo poder 
constituinte, é preciso guardar, em sua formulação conceitual e 
aplicação prática, particular cuidado com os riscos de 
descaracterização da própria estrutura federativa que lhe é 
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inerente. (...) Noutras palavras, não é lícito, senão contrário à 
concepção federativa, jungir os Estados-membros, sob o título 
vinculante da regra da simetria, a normas ou princípios da CR 
cuja inaplicabilidade ou inobservância local não implique 
contradições teóricas incompatíveis com a coerência sistemática 
do ordenamento jurídico, com severos inconvenientes políticos 
ou graves dificuldades práticas de qualquer ordem, nem com 
outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a 
unidade nacional. A invocação da regra da simetria não pode, em 
síntese, ser produto de uma decisão arbitrária ou imotivada do 
intérprete.” (ADI 4.298-MC, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, 
julgamento em 7-10-2009, Plenário, DJE de 27-11-2009.) 

 

No âmbito doutrinário, FONTELES4 esclarece que: 

O pacto federativo atribuiu autonomia aos entes políticos para que 
promovam sua própria organização. (...) Por vezes, a norma 
constitucional se reveste de índole federal, isto é, dirige-se somente à 
União. Em outros casos, a norma constitucional assume uma feição 
nacional, sendo endereçada aos demais componentes da aliança 
federativa. Em outras palavras, nem sempre há consenso a respeito 
daquilo que as constituições estaduais devem, não devem ou podem 
assimilar. (...) 

Determinadas normas constitucionais são de uma importância 
singular, de tal sorte que sua assimilação não se sujeita ao talante 
dos demais entes federativos. A reprodução, nesses casos, é medida 
de rigor. Em uma federação, a ninguém é dado ser excessivamente 
diferente, destoando da aliança em aspectos considerados essenciais 
ao bom convívio dos entes políticos. 

(...) Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal tem construído uma 
jurisprudência nem sempre coerente sobre o assunto. Há, contudo, 
alguns temas que reiteradamente têm sido considerados como dignos 
de reprodução. Segundo o Excelso Pretório, são normas de 
reprodução obrigatória aquelas que versam sobre a separação dos 
poderes, o processo legislativo, as comissões parlamentares de 
inquérito e os tribunais de contas. Em todas essas temáticas, não há 
espaço para a discricionariedade. A absorção pelas constituições 
estaduais é compulsória, devendo, ainda, haver uma conservação 
dessas regras no corpo das cartas estaduais. É que, grosso modo, as 
normas de reprodução obrigatória também atuam como cláusulas 
pétreas estaduais (...). 

Como o próprio nome revela, as normas de reprodução obrigatória 
implicam uma clonagem do instituto mutatis mutandis. Daí resulta a 
consequência natural dessa espécie: a impossibilidade de se ampliar, 
reduzir ou adaptar a regra ou o princípio por ela albergado. Muda-se 
apenas o que deve ser mudado, observando-se o paralelismo das 
formas, mas a reprodução deve ser fiel, pelo menos naquilo que 
couber.  

                                           
4 FONTELES, Samuel Sales. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 40, n. 2, p. 119 - 140, 

jul./dez., 2015. 
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O autor ressalva, por outro lado, que em uma federação, os Estados-

membros não podem ser reduzidos a meras miniaturas da União, isto é, a uma 

réplica em menor escala. A relação existente entre a União e os demais entes 

políticos está longe de ser representada por triângulos semelhantes, que, possuindo 

ângulos idênticos, somente se diferem pela dimensão. Por isso, as normas de 

reprodução permitida, como o próprio nome exprime, albergam matérias alteráveis 

pelo constituinte decorrente, ou seja, sua reprodução é uma faculdade. A liberdade 

organizacional dos entes políticos é vislumbrada exatamente nas chamadas normas 

de reprodução permitida, que, em um Estado Federal, devem ser tidas como regra. 

Assim, sobrevindo dúvida na categorização da norma, uma hermenêutica 

constitucional afinada com o pacto federativo há de sinalizar para essa categoria (in 

dubio pro federatio). 

O princípio da simetria indiscutivelmente é um dos instrumentos de 

conservação do pacto federativo, pois inibe discrepâncias intoleráveis na aliança. 

Mas FONTELES entende que não é de todo correto justificá-lo partindo-

se da homogeneidade imposta pelo federalismo e das normas de reprodução 

obrigatória. A própria aliança implica não apenas uma autonomia derrogatória do 

modelo federal, mas também uma autonomia adesiva. Também, nesse caso, se 

manifestará o princípio da simetria, dessa vez, por meio das normas de reprodução 

permitida e tendo como pressuposto a existência de um silêncio constitucional 

permissivo. Por este princípio, o que a Constituição Federal previr para o âmbito 

federal, que puder ser adotado pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, sem 

prejuízo do pacto federativo ou qualquer ofensa à Constituição, não lhes será 

proibido fazer, reproduzindo, para os seus níveis de atuação, os preceitos da Carta 

Fundamental.  

Assim, os Estados-membros e os Municípios, ao se organizarem 

mediante suas cartas estaduais e leis orgânicas, não devem se distanciar do eixo 

constitucional além das fronteiras impostas pelo federalismo, o que se garantirá 

através das normas de reprodução obrigatória. No silêncio permissivo do 

constituinte, os sobreditos entes poderão reproduzir o paradigma federal, desde que 
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nos limites de sua autonomia adesiva e por meio das normas de reprodução 

permitida. Neste último caso, o “princípio da simetria” não passa de um argumento 

para justificar uma analogia, pois, diante do silêncio acerca da organização dos 

Estados, estes se espelham na norma que regulou a organização do ente maior 

(União), para adotá-la. 

Perquirir se Estados e Municípios devem ou não observar um parâmetro 

da Carta Federal, quanto às suas organizações políticas fundamentais, poderá 

envolver uma zona cinzenta de indeterminação, porque o raciocínio envolve a 

interpretação de um silêncio constitucional. À luz de uma classificação tricotômica, 

inspirada nos modais deônticos, o raciocínio pode ser sistematizado com mais 

facilidade. É possível classificar as normas constitucionais em três categorias: 

normas de reprodução obrigatória, normas de reprodução permitida e normas de 

reprodução proibida. 

Portanto, feitas as considerações acima, entende-se que a matéria da 

presente-se proposição insere-se dentro da autonomia adesiva para copiar ou não 

um modelo federal, quando diante de uma norma de reprodução permitida e de 

um silêncio permissivo. Nesse caso, a “simetria” atua mais como um argumento de 

analogia do que como um princípio propriamente dito. Assim, não se vislumbra 

qualquer vício nos trechos em que a PEC no. 08/2019 difere do texto da CRFB/1988. 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo da Proposta de Emenda 

Constitucional no. 18/2019, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência. 

Passemos à análise da inconstitucionalidade formal propriamente 

dita, que decorre da inobservância do devido processo legislativo. Nesta etapa, faz-

se necessário 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).  
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A Constituição Estadual estabelece, em seu art. 62, os legitimados a 

deflagrar o processo legislativo para emendar a Constituição. In verbis: 

Art. 62.  A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia 
Legislativa; 
II - do Governador do Estado; 
III - de iniciativa popular, na forma do art. 69; 
IV - de um terço, no mínimo, das Câmaras Municipais. 
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio que 
abranja o território do Estado. 
§ 2° A proposta será discutida e votada em dois turnos, 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos membros da Casa. 

  Parágrafo 2º  com redação dada pela EC  n.º 14/98.  
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da 
Assembleia Legislativa, com o respectivo número de ordem. 
§ 4° A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa 

 

A Constituição Federal e a Constituição Estadual asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 175. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.6 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 617, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único8, as disposições normativas 

                                           
5 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
6
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
7 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; 
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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. 

O mencionado art. 63, parágrafo único da Constituição Estadual, ao definir 

as matérias cuja iniciativa legislativa são de competência privativa do Chefe do 

Executivo, utiliza o termo “leis”, não fazendo menção expressa à hipótese de 

iniciativa privativa no caso de emendas constitucionais. Entretanto, conforme 

entendimento do STF, o termo “leis”, em uma interpretação sistêmica, deve abranger 

normas em sentido amplo, de forma que a regra da reserva de iniciativa deve ser 

aplicada também ao caso de emendas constitucionais. De outra forma, estar-se-ia 

diante de afronta ao princípio da separação dos poderes. Sobre o tema: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MILITARES. 
REGIME JURÍDICO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Emenda 
Constitucional nº 29/2002, do Estado de Rondônia. 
Inconstitucionalidade. À luz do princípio da simetria, é de iniciativa 
privativa do chefe do Poder Executivo estadual as Leis que 
disciplinem o regime jurídico dos militares (art. 61, § 1º, II, f, da 

CF/1988). Matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não 
pode ser regulada por Emenda Constitucional de origem 
parlamentar. Precedentes. Pedido julgado procedente. (STF; ADI 
2966; RO; Tribunal Pleno; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julg. 
06/04/2005; DJU 06/05/2005)  
 
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Emenda 
Constitucional n. 30, de 1986, do Estado do Espírito Santo, que 
assegurou equiparação de vencimentos. Inconstitucionalidade. 
Embora se trate de Emenda Constitucional a Lei Maior estadual, e ela 
de ser declarada inconstitucional se equipara os vencimentos de 
cargos públicos (no caso o de assessores de nível superior dos três 

                                                                                                                                    
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.  
8 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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poderes) aos vencimentos de outro cargo (na hipótese, o de juiz de 
direito da 1. Entrância), não só por ter havido falta de iniciativa do 
chefe do executivo, exigível ainda que se trate de Emenda 
Constitucional, como também por ferir diretamente a expressa 
vedação contida no parágrafo único do art. 98 da Constituição Federal. 

Maltrato aos arts. 57, II e V c/c o art. 13, III e V; parágrafo único do 
art. 98; 108 e 200, todos eles da Constituição Federal (Emenda 
Constitucional nº 1/69). (STF; Rp 1351; ES; Tribunal Pleno; Rel. Min. 
Aldir Passarinho; Julg. 19/11/1987; DJU 18/12/1987; p. 29136) 
 
REPRESENTAÇÃO. Emenda Constitucional estadual, de iniciativa 
legislativa, que veda a estipulação de limite máximo de idade, para o 
ingresso no serviço público estadual, respeitando-se, apenas, o limite 
máximo de idade para a aposentadoria compulsória e os requisitos 
estabelecidos em Lei para a forma e as condições de provimento de 
cargos. Emenda Constitucional n. 15, de 25.4.1980, a Constituição do 
Estado de São Paulo. Sua inconstitucionalidade, em face dos arts. 
57, V; 97; 13, I, e 10 VII, alínea "c", da Constituição Federal. Não 
afasta o vício de iniciativa, na ordem estadual, o fato da criação 
da norma por via de Emenda Constitucional e não de Lei 
ordinária. A vedação posta na Emenda Constitucional impugnada 
importa em subtrair a matéria a disciplina de Lei ordinária, retirando, 
em decorrência, o poder de iniciativa atribuído com exclusividade, na 
espécie, ao chefe do poder executivo. Representação procedente 
para declarar inconstitucional a Emenda Constitucional n. 15, de 
25.4.1980, do Estado de São Paulo. (STF; Rp 1061; SP; Tribunal 
Pleno; Rel. Min. Clovis Ramalhete; Julg. 03/02/1982; DJU 
06/08/1982; p. 07347) 

 

 

Como se trata de Proposta cuja finalidade é tornar obrigatória a execução 

da programação orçamentária que especifica, reproduzindo regras da CRFB/2019 

incluídas pela Emenda Constitucional no. 86/2015, que teve autoria parlamentar, por 

analogia e aplicando-se o princípio da simetria, entende-se plenamente viável a 

iniciativa parlamentar de mais de um terço dos deputados desta Casa de Leis, não 

havendo que se falar, no caso em questão, em iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. 

Neste ponto, é relevante observar que a Emenda à PEC no. 01/2019 foi 

proposta por apenas um parlamentar. Não existe consenso, mas somos da opinião 

de que deve ser observado o quorum especial também no caso de Emendas à PEC, 

em linha com o entendimento de TRINDADE9, que afirma que, como a iniciativa para 

propor a PEC é restrita, para a apresentação de emendas à PEC é necessário que a 

alteração seja subscrita por 1/3 dos deputados, salvo se a emenda for meramente 

                                           
9
 TRINDADE, João. Processo Legislativo constitucional. 3ª. Ed. 2017. Ed. JusPodivm 
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redacional, sem atingir o conteúdo da proposição. O autor cita o art. 358, § 2º do 

Regimento Interno do Senado Federal, verbis:.  

Art. 358. (...) 
(...) 
§ 2o Durante a discussão poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por, no mínimo, um terço dos membros do Senado, desde que 
guardem relação direta e imediata com a matéria tratada na proposta. 
 
 

Por isso, opinamos pela rejeição da Emenda no. 1/2019, tendo em vista 

que foi proposta por apenas um parlamentar. 

 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa comum dos legitimados elencados no art. 62 da Constituição Estadual para 

apresentar proposta de emenda constitucional tratando da matéria, não há que se 

falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que a propositura pretende emendar a Constituição Estadual. Assim, 

deve a matéria ser objeto de emenda constitucional, conforme art. 61, I10 da 

Constituição Estadual, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Por se tratar de proposta de emenda constitucional, deve ser apresentada 

por, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia Legislativa, nos termos do 

art. 62 da Constituição Estadual supratranscrito. Considerando que a proposta foi 

subscrita por mais de dez parlamentares, os quais passam a ser considerados 

autores (art. 144, § 1º11, do Regimento Interno), foi preenchido o requisito previsto no 

art. 62, I, da CE/89. 

É relevante salientar, ainda, que não estão presentes as anormalidades 

institucionais previstas no art. 62, § 1º, da Constituição Estadual – intervenção 

federal, estado de defesa ou estado de sítio que abranja o território do Estado –, e 

                                           
10 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - decretos legislativos; 

V - resoluções. 

Parágrafo único.  Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 
11 Art. 144.  A proposição de iniciativa de Deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. 

§ 1º Consideram-se autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários. 
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que a proposição em análise não visa abolir a forma federativa de Estado, o voto 

direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes, ou os direitos e 

garantias individuais. Deste modo, não há violação ao art. 62, § 1º, da Constituição 

Estadual, ou ao art. 60, § 4º12, da Constituição Federal.  

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: o regime de tramitação da 

Proposta de Emenda Constitucional é especial (art. 148, III do Regimento Interno - 

Resolução no. 2.700/2009)13. Após sua publicação, a proposta deverá permanecer 

em discussão especial durante três sessões ordinárias consecutivas para 

recebimento de emendas (art. 25914 do Regimento Interno). Em seguida, a 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação deve opinar sobre 

sua admissibilidade, sobre os aspectos constitucional, jurídico, legal e de técnica 

legislativa, e sobre o mérito da proposta, inclusive no que diz respeito a sua 

conveniência e oportunidade (arts. 41, I, II, “a”, e IV15, e 259, §§ 1º e 4º, ambos do 

                                           
12 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 

maioria relativa de seus membros. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se 

obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 

número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 
13 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
14 Art. 259. A proposta de emenda à Constituição Estadual, após sua publicação, permanecerá em discussão especial durante 

três sessões ordinárias consecutivas para  recebimento de emendas. 

§ 1º Após a discussão especial, a proposta será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação para exame nos termos do artigo 41, incisos I e IV deste Regimento. 

§ 2º Sendo o parecer contrário, será lido durante o expediente e publicado no Diário do Poder Legislativo, e incluído na 

Ordem do Dia para discussão prévia, na forma do artigo 185. 

§ 3º Admitida, a proposta de emenda à Constituição Estadual receberá parecer das comissões permanentes que devam 

pronunciar-se sobre as questões de mérito, conforme sua competência regimental. 

§ 4º No exame da admissibilidade a Comissão emitirá juízo quanto ao mérito da proposta, inclusive no que diz respeito a sua 

conveniência e oportunidade. 
15

 Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação compete opinar sobre: 
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RI). As emendas à proposta somente serão admitidas na fase de discussão especial 

e de tramitação nas comissões permanentes, aplicando-se, neste último caso, o 

disposto no artigo 82, § 8º do RI (art. 260 do RI). Além disso, a proposição deverá 

ser submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de duas 

sessões ordinárias (art. 261 do RI16), 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 62, §2º. da 

CRFB/1988 e com o art. 26217 do Regimento Interno da Casa, a proposta deverá ser 

discutida e votada em dois turnos, e as deliberações considerar-se-ão aprovadas 

quando houver, em cada turno, aprovação de três quintos dos votos dos membros 

da Casa, ou seja, 18 votos favoráveis em cada turno.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

202, l18, e 262 do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, 

necessariamente, o nominal, já que se trata de caso em que é exigido quorum 

especial.  

- promulgação: compete à Mesa Diretora da ALES promulgar a proposta 

de Emenda Constitucional, conforme determina o art. 62, §3º. da CE/1989. 

Destaca-se que tramita nesta ALES a Proposta de Emenda Constitucional 

no. 08/2019, cuja finalidade é, dentre outras, alterar o mesmo artigo 151 da CE/1989 

que a atual proposição. Dessa forma, a proposição mais nova deve ser apensada à 

mais antiga em tramitação, nos termos do art. 178 do Regimento Interno da ALES, 

que determina que “havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou 

correlatas, a mais nova será anexada à mais antiga, obedecendo a tramitação 

desta”, e que “a anexação se fará, de ofício, pelo Presidente da Assembleia 

                                                                                                                                    
I - o aspecto constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa das proposições; 

II - o mérito das proposições, no caso de: 

a) competência dos poderes estaduais; 

(...) 

IV - a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do Estado. 
16 Art. 261.  A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de, no mínimo, duas sessões 

ordinárias. 
17 Art. 262.  Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos membros da Assembleia 

Legislativa em votação nominal.   

18 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
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Legislativa, ou a requerimento de comissão ou de autor ou autores de qualquer das 

proposições, após parecer técnico”. 

Conclui-se, portanto, pela admissibilidade, pela constitucionalidade formal 

e pela juridicidade da proposição, e recomenda-se o seu apensamento à PEC no. 

08/2019. 

2.3. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Como a propositura objetiva alterar o art. 151 da Constituição Estadual 

para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica, 

reproduzindo alterações trazidas à CRFB/1988 pela Emenda Constitucional no. 

86/2015, não há que se falar em violação aos textos das Constituições Federal ou 

Estadual, havendo plena compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há que se falar, assim, em ofensa a quaisquer princípios, direitos e 

garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. , tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na 

data de sua publicação garante que não ocorra violação ao art. 5º., XXXVI da 

CRFB/1988, já que não haverá prejuízo ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato 

jurídico perfeito.  

 

2.4. Legalidade 

No que tange à legalidade, cumpre reiterar que a matéria tratada pela 

proposta de emenda constitucional em exame possui natureza constitucional, e não 
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legal. Com efeito, não há necessidade de aferir se há compatibilidade com a 

legislação infraconstitucional. 

 

2.5. Técnica Legislativa 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o atendimento às 

regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos 

atos normativos. 

Verifica-se que a proposição não contém matéria estranha ao seu objeto 

ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, e o âmbito de 

aplicação da norma está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o 

conhecimento técnico ou científico da área respectiva.  

Sobre a vigência da norma, a previsão de que deve entrar em vigor na 

data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da execução orçamentária 

do exercício subsequente (art. 3º), atende ao que determina o art. 8º, caput, da Lei 

Complementar Federal nº 95/98, pois contempla prazo razoável para que dela se 

tenha amplo conhecimento.19 

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou as correções devidas na 

redação do referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa realizado em 

03.07.2019), com as quais estou de acordo e opino pela sua adoção. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela ADMISSIBILIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA da Proposta de Emenda Constitucional nº. 18/2019, de autoria do 

Deputado Estadual Rafael Favatto e outros parlamentares, e pela REJEIÇÃO da 

Emenda à PEC no. 01/2019, proposta pelo Deputado Estadual Lorenzo Pazolini. 

                                           
19 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha 

amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 22 de julho de 2019. 

 

 DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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