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PARECER TÉCNICO 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL nº 02/2019 

Autor : Deputado Capitão Assunção e outros 

Assunto: Dá nova redação ao §2º. do art. 57 da Constituição Estadual. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2019, de autoria 

do Deputado Capitão Assunção e outros parlamentares estaduais, que tem por 

finalidade dar nova redação ao §2º do art. 57 da Constituição Estadual, para diminuir 

para 20 (vinte) dias, o prazo estipulado para o encaminhamento de respostas aos 

pedidos de informações aos Secretários de Estado, nos moldes da anterior redação 

deste artigo: 

A proposição foi protocolada em 15.02.2019, lida no expediente da 

sessão do dia 18.02.2019. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, que 

a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009). Não consta, ainda, estudo de técnica legislativa 

elaborado pela Diretoria de Redação. 

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.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

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. Faz-se necessário verificar, aqui, 

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. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no entanto, quanto 
ao exercício dessa prerrogativa institucional (essencialmente limitada 
em sua extensão), aos condicionamentos normativos impostos pela 
Constituição Federal, pois é nesta que reside o núcleo de emanação 
(e de restrição) que informa e dá substância ao poder constituinte 
decorrente que a Lei Fundamental da República confere a essas 
unidades regionais da Federação. Doutrina. Precedentes

3
. (original 

sem grifo) 

 

A propositura em questão objetiva dar nova redação ao §2º. do art. 57 da 

Constituição Estadual, para diminuir para 20 (vinte) dias, o prazo estipulado para o 

encaminhamento de respostas aos pedidos de informações aos Secretários de 

                                           
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
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 

Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
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Estado. Ou seja, a matéria relaciona-se coma uma das funções típicas do 

parlamento, a fiscalização.  

Cabe mencionar que o art. 57 da Constituição Estadual/1989, cujo § 2º 

esta PEC pretende modificar, é norma que reproduz o art. 50 da CRFB/1988, que 

por sua vez assim estabelece: 

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação 
adequada.(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 
1994) 
§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à 
Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa 
e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de 
relevância de seu Ministério. 
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão 
encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a 
qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 2, de 1994) 
 
 

Em obediência ao princípio da simetria, trata-se de norma cuja 

reprodução é obrigatória na Constituição Federal, com o a finalidade de prestigiar o 

princípio da separação dos poderes. 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 
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 
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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.) 

 

Cabe registrar, ainda, que o referido art. 57 da CE/1989 foi alvo da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade no. 2.911-8 no Supremo Tribunal Federal, pois o 

caput e o § 2º do dispositivo constitucional estadual contemplavam, após a adoção 

da Emenda no. 08/1996, a possibilidade de convocação ou requerimento de 

informação ao Presidente do Tribunal de Justiça, em evidente afronta ao princípio 

constitucional da separação dos poderes. Assim julgou o STF: 

“Os dispositivos impugnados contemplam a possibilidade de a 
Assembleia Legislativa capixaba convocar o presidente do Tribunal 
de Justiça para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado, importando crime de responsabilidade a 
ausência injustificada desse chefe de Poder. Ao fazê -lo, porém, o 
art. 57 da Constituição capixaba não seguiu o paradigma da CF, 
extrapolando as fronteiras do esquema de freios e contrapesos – 
cuja aplicabilidade é sempre estrita ou materialmente inelástica – 
e maculando o princípio da separação de poderes. Ação julgada 
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão ‘Presidente do Tribunal de Justiça’, inserta no § 2º e no 
caput do art. 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo.” (ADI 
2.911, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 10-8-2006, Plenário, DJ 
de 2-2-2007.) 

 

Contudo, esta Proposta de Emenda Constitucional no. 02/2019 objetiva 

apenas diminuir para 20 (vinte) dias, o prazo estipulado para o encaminhamento de 

respostas aos pedidos de informações aos Secretários de Estado.  

Ou seja, a matéria relaciona-se coma uma das funções típicas do 

parlamento, a fiscalização. Assim sendo, não se vislumbra neste caso nenhum tipo 

de afronta ao princípio da separação dos poderes, pois não se está alterando 

nenhum aspecto substancial tendente a desalinhar a Constituição Estadual com o 

que estabelece a Constituição Federal. Dito de outro modo, a adoção do novo prazo 

no plano estadual não implicará em contradição, incoerência ou incompatibilidade 
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entre as Constituições Estadual e Federal. Não há, portanto, que se falar em afronta 

à regra da simetria no caso em análise. 

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. 02/2019, 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).  

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 174. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

                                           
4 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. 

Identificador: 320034003300320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Emenda Constitucional nº 02/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

6 

 

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.5 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 616, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único7, 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. 

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 

                                           
5
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
6 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.  
7 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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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 
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) 
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Como se trata de Proposta cuja finalidade é diminuir para 20 (vinte) dias, 

o prazo estipulado para o encaminhamento de respostas aos pedidos de 

informações aos Secretários de Estado. Ou seja, a matéria relaciona-se coma uma 

das funções típicas do parlamento, a fiscalização, matéria que relaciona-se coma 

uma das funções típicas do parlamento (a fiscalização), é 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. 

 

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, I8 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, § 1º9, 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 

                                           
8 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. 
9 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, § 4º10, 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)11. Após sua publicação, a proposta deverá permanecer 

em discussão especial durante três sessões ordinárias consecutivas para 

recebimento de emendas (art. 25912 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 IV13, e 259, §§ 1º e 4º, ambos do 

                                           
10 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. 
11 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
12 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. 
13

 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 RI14), 

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

CRFB/1988 e com o art. 26215 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, l16, 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. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal e pela juridicidade da 

proposição.  

 

2.2. 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 

                                                                                                                                    
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. 
14 Art. 261.  A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de, no mínimo, duas sessões 

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

Legislativa em votação nominal.   

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

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Como a presente propositura objetiva apenas diminuir o prazo de 

resposta estabelecido pelo §2º. Do art. 57 da CE/1989, 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.  

 

2.3. Legalidade 

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

proposta de emenda constitucional em exame possui natureza constitucional, e não 

legal. Com efeito, não há necessidade de aferir se há compatibilidade com a 

legislação infraconstitucional. 

 

2.4. 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. 

 

Identificador: 320034003300320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Emenda Constitucional nº 02/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

12 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela ADMISSIBILIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA da Proposta de Emenda Constitucional nº. 02/2019, de autoria do 

Deputado Capitão Assunção e outros parlamentares estaduais. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da ALES 
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