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Assunto: Acrescenta dispositivos na Constituição do Estado do Espírito 

Santo estabelecendo que em caso de relevância e urgência o Governador do 

Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa, na forma que especifica. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de proposta de emenda constitucional do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que apresenta 

o seguinte assunto: Acrescenta dispositivos na Constituição do Estado do 

Espírito Santo estabelecendo que em caso de relevância e urgência o 

Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa, na forma que 

especifica. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 21 de julho de 2020, 

lida no expediente da sessão ordinária realizada no dia 03 de agosto de 

2020.  
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A Diretoria de Redação elaborou estudo técnico no item 7.2 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de 

parecer técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno - Resolução 

nº 2.700 do ano de 2009. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

projeto de lei cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente 

com suporte nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da 

proposição legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que dizem 

respeito tão somente aos critérios políticos e de oportunidade e conveniência 

desta Casa de Leis. 

 

Como já ressaltado anteriormente a presente PEC acrescenta 

dispositivos na Constituição do Estado do Espírito Santo estabelecendo que 

em caso de relevância e urgência o Governador do Estado poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à 

Assembleia Legislativa, na forma que especifica. 

 

Desde o julgamento da ADI 425 o Supremo Tribunal Federal 

decidiu que os governadores de estados podem editar Medidas Provisórias, 
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em caso de relevância e urgência, desde que elas sejam convertidas em leis 

pelas respectivas assembleias legislativas. Mas as Medidas Provisórias 

devem estar previstas nas Constituições estaduais. 

 

Vejamos a ementa do julgado do STF: 

 

No julgamento da ADI 425, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19-12-

2003, o Plenário desta Corte já havia reconhecido, por ampla 

maioria, a constitucionalidade da instituição de medida provisória 

estadual, desde que, primeiro, esse instrumento esteja 

expressamente previsto na Constituição do Estado e, segundo, 

sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo 

modelo adotado pela CF, tendo em vista a necessidade da 

observância simétrica do processo legislativo federal. Outros 

precedentes: ADI 691, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19-6-

1992, e ADI 812 MC, rel. min. Moreira Alves, DJ de 14-5-1993. 

Entendimento reforçado pela significativa indicação na CF, quanto 

a essa possibilidade, no capítulo referente à organização e à 

regência dos Estados, da competência desses entes da Federação 

para "explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços 

locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de 

medida provisória para a sua regulamentação" (art. 25, § 2º). [ADI 

2.391, rel. min. Ellen Gracie, j. 16-8-2006, P, DJ de 16-3-2007.] = 

ADI 425, rel. min. Maurício Corrêa, j. 4-9-2002, P, DJ de 19-12-

2003 

 

As conclusões desse julgado foram assim sistematizadas por 

José Levi Mello do Amaral Júnior, expressando o regime das medidas 

provisórias estaduais: 

 

“Assim, a medida provisória estadual – se acaso prevista como 

fonte do direito estadual – deve: a) ser ensejada apenas e tão-

somente por casos de relevância e urgência; b) observar as 

limitações materiais postas em nível federal e aplicáveis na esfera 

estadual; c) ser submetida à apreciação parlamentar para 

conversão em lei, inclusive com a possibilidade de apresentação de 
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emendas parlamentares; e d) possuir regime de prazos no mínimo 

tão rigoroso quanto àquele adotado em nível federal”.
1
  

 

Essa construção, todavia, é posta em xeque por posterior 

julgado jurisprudência do STF. No julgamento da ADI 2.391, relatora ministra 

Ellen Gracie, DJ de 16.03.2007; a Suprema Corte fixou que o padrão federal 

das medidas provisórias é, na sua integralidade, de reprodução obrigatória 

para aqueles estados que optaram por conferir a seus Governadores esse 

poder de decretação de urgência. 

 

Assim fica evidente que a previsão das medidas provisórias em 

nível estadual é uma faculdade do constituinte local. Contudo, caso seja 

adotada o padrão federal das medidas provisórias é, portanto, de observância 

obrigatória. 

 

Ao analisar os termos da presente PEC 06/2020 verifica-se que 

foram observados os mesmos prazos e regras da medida provisória federal. 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício 

de iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

A.2 - Espécie normativa 

 O artigo 61, inciso I2 da Constituição Estadual prevê como uma 

das espécies normativas a Emenda Constitucional. Nesse mesmo sentido, o 

artigo 141, inciso IV3 do Regimento Interno disciplina. 

 

                                                 
1
 José Levi Mello do Amaral Júnior. Medida provisória e sua conversão em lei. A Emenda Constitucional n. 32 e o 

papel do Congresso Nacional, São Paulo: RT, 2004, p. 218 
2
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
 

3
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
IV - emenda à Constituição; 
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Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para 

sua aprovação e processo de votação a ser utilizado 

É relevante salientar que não estão presentes as anormalidades 

institucionais previstas no art. 62, § 1º4, da Constituição Estadual e art. 60, § 

1º5, da Constituição da República, quais sejam: a intervenção federal, o 

estado de defesa ou o estado de sítio que abranja o território do Estado. 

 

Prosseguindo, a proposição em análise não visa a 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. 60, § 4º6, da Constituição da República.  

 

Quanto ao regime inicial de tramitação da matéria, ao quórum 

para sua aprovação, ao processo de votação a ser utilizado, e a competência 

para promulgação, cumpre fazer as ponderações a seguir expostas, tendo 

por base a manifestação pretérita da Procuradoria desta Assembleia. 

 

A proposta de emenda constitucional deverá permanecer em 

discussão especial durante 03 (três) sessões ordinárias consecutivas para 

recebimento de emendas (art. 259 do Regimento Interno7); que, em seguida, 

                                                 
4
 Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 
§ 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. 
5
 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de 
estado de sítio. 
6
  (...) 

§ 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. 
7
 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.  
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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, incisos I, II, alíneas 

“a” e “c”, e inciso IV8, e 259, §§ 1º e 4º, ambos do Regimento Interno); que a 

proposição deverá ser submetida a 02 (dois) turnos de discussão e votação, 

com interstício mínimo de 02 (duas) sessões ordinárias (art. 261 do 

Regimento Interno9), sendo aprovada se obtiver, em ambos os turnos, 3/5 

(três quintos) dos votos dos membros da Assembleia Legislativa em votação 

nominal (art. 62, § 2º, da Constituição Estadual, e art. 262 do Regimento 

Interno10), e que compete à Mesa Diretora promulgá-la (art. 62, § 3º, da 

Constituição Estadual). 

 

Ressalta-se que deverá observar o regime especial de 

tramitação nos termos do art. 148, inciso III11, do Regimento Interno desta 

Assembleia, por se tratar de emenda constitucional. 

                                                                                                                                            
§ 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. 
8
 Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação compete opinar sobre:  

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;  
b) funcionalismo do Estado;  
c) organização judiciária;  
d) ajustes, convenções e acordos, inclusive internacionais;  
e) assuntos referentes à Polícia Militar;  
f) licença ao Governador do Estado para interromper o exercício das suas funções ou ausentar-se do Estado ou do 
País;  
g) pedido de sustação de processo judicial contra Deputado;  
h) perda de mandato;  
i) divisão territorial e administrativa do Estado;  
j) políticas de integração com parlamentos estaduais, federais e de outros países; 
III - a fiscalização do ordenamento jurídico positivo estadual e sua aplicação;  
IV - a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do Estado. 
9
 Art. 261. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de, no mínimo, duas 

sessões ordinárias. 
10

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

Assembleia Legislativa em votação nominal. 
11

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

(...) 
III - especial. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360039003600300036003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
06/2020 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 7 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do 

Excelentíssimo Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Ferreira Mendes, sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro 

constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou do 

excesso de poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos 

mais tormentosos temas do controle de constitucionalidade 

hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.
12

 

 

Como se trata de matéria que visa instituir medida provisória no 

processo legislativo estadual, não há falar em violação a Direitos Humanos 

previstos seja na Constituição da República, seja na Constituição Estadual. 

 

Prosseguindo, conforme o Ato 964/2018 exige análise, cumpre 

esclarecer que inexiste violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, 

ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da 

Constituição da República). 

 

Logo, não se verifica a existência vício de inconstitucionalidade 

material, pois a regra a ser introduzida na Constituição Estadual pela 

                                                 
12

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 
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proposta de emenda sob análise está em conformidade com as normas, 

princípios, direitos e garantias previstos nas Constituições da República e 

Estadual. 

Por fim, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de 

poder legislativo, de maneira que a presente proposição está completamente 

em conformidade com a Carta Magna. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender 

que a presente proposta de emenda constitucional respeita as demais 

formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009).  

 

Noutro giro, no que tange à legalidade, cumpre reiterar que a 

matéria tratada pela proposta de emenda constitucional em exame, em razão 

de suas peculiaridades, possui natureza constitucional, e não legal. Assim, 

conforme já explicitado pela Procuradoria desta Casa, não há necessidade de 

aferir se há compatibilidade com a legislação infraconstitucional.  

 

Neste contexto, vislumbra-se a total conformidade desta 

proposta de emenda constitucional com o ordenamento jurídico. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/98, 

porquanto o a proposta de emenda constitucional foi estruturada em três 

partes básicas: parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o 

preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das 

disposições normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas 

de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, 

compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições 
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transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, 

quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/98, pois o primeiro 

artigo do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a 

matéria tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a 

proposição não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da lei 

está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 

técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma lei.  

 

A vigência da emenda constitucional está indicada de maneira 

expressa (art. 8º da LC 95/98). 

 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da 

proposição, a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela 

abreviatura “Art.”, seguida de numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, 

pois as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as 

expressões em seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram 

construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, neologismo 

e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal em 

todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de 

forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III 

do art. 11 da Lei Complementar nº 95/98, pois, para obtenção de ordem 

lógica. 
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Ainda sobre o aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo 

de Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação, ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal 

nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2020, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 12 de agosto de 2020. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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