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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 07/2019 

AUTORES: Deputado Sérgio Majeski e outros 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Acrescenta o art. 153-A à Constituição do Estado do Espírito 

Santo, destinando a devolução espontânea de recursos financeiros do Poder 

Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas para a 

educação. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Proposta de Emenda Constitucional nº 07/2019, de autoria do 

Exmo. Deputado Sérgio Majeski e outros, que tem por finalidade acrescentar o art. 

153-A à Constituição do Estado do Espírito Santo, no intuito de estabelecer a 

obrigatoriedade de destinação dos recursos financeiros devolvidos pelo Poder 

Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas à Secretaria de 

Estado da Educação, a serem empregados prioritariamente nas ações que objetivem 

o cumprimento da Meta 7.19 do Plano Estadual de Educação – Lei Estadual nº 

10.382, de 24 de julho de 2015, e não sendo computados, todavia, na obrigação do 

Poder Executivo estabelecida constitucionalmente, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica acrescentado o art. 153-A à Constituição do Estado do Espírito 
Santo, com a seguinte redação:  
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“Art. 153-A. Os recursos financeiros do duodécimo do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, devolvidos de forma espontânea ao Poder 
Executivo, deverão ser destinados exclusivamente à Secretaria 
de Estado da Educação.  

§ 1º Os recursos financeiros deverão ser destinados 
prioritariamente a ações que objetivem o cumprimento da Meta 
7.19 do Plano Estadual de Educação – Lei Estadual nº 10.382, 
de 24 de julho de 2015.  

§ 2º Os recursos financeiros devolvidos, de que trata o caput 
deste artigo, e destinados à Educação, não farão parte das 
obrigações do Poder Executivo estabelecidas 
constitucionalmente.”  

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009) 

proferiu o despacho da fl. 07, no qual admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental. 

A Proposta de Emenda Constitucional foi protocolada no dia 09/04/2019 e 

lida no expediente da Sessão Ordinária da mesma data. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 10, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial na proposta. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, 

nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº. 2.700/2009).  

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela inconstitucionalidade formal 

da proposta, nos termos do Parecer Técnico das fls. 15/22, da Manifestação do 

Subcoordenador da Setorial Legislativa (fls. 25/26) e Procurador-Geral (fl. 28).  

A presente proposta veio a esta Comissão para exame e parecer, na 

forma do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 
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É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1  DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

Como já ressaltado, a proposta de emenda constitucional em apreço tem 

por finalidade acrescentar o art. 153-A à Constituição do Estado do Espírito Santo, 

no intuito de estabelecer a obrigatoriedade de destinação dos recursos financeiros 

devolvidos pelos Poderes Legislativo e Judiciário, e pelo Ministério Público e pelo 

Tribunal de Contas à Secretaria de Estado da Educação, a serem empregados 

prioritariamente nas ações que objetivem o cumprimento da Meta 7.19 do Plano 

Estadual de Educação – Lei Estadual nº 10.382, de 24 de julho de 2015, e não 

sendo computados, todavia, na obrigação do Poder Executivo estabelecida 

constitucionalmente. 
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A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Verifica-se a competência legislativa do Estado do Espírito Santo para 

deflagrar o presente procedimento legislativo. O objeto dessa emenda constitucional 

encontra-se em harmonia ao núcleo essencial do Princípio da Autonomia dos Entes, 

arts. 1º1, 182 e 253, todos da Constituição da República. Sob esse aspecto, somente 

o próprio Estado possui a legitimidade para deflagrar o processo legislativo para a 

alteração de sua própria Constituição. Trata-se de um corolário do Federalismo 

adotado pelo Constituinte de 1988.  

No tocante à matéria orçamentária e financeira, a Constituição Federal 

atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar 

concorrentemente sobre o tema (art. 24, inciso I e II), além de a matéria estar 

relacionada à própria autonomia dos entes, por dizer respeito à capacidade de 

autoadministração de suas receitas (art. 18, CF). 

Inexiste, portanto, inconstitucionalidade formal orgânica, pois o Estado 

possui competência legislativa para tratar do tema. Ademais, o atual texto da 

Constituição Estadual já trata do tema (art. 149 e seguintes, CE), estando a proposta 

em análise prevendo apenas mais uma regra.  

No tocante à competência para iniciativa da matéria, cumpre tecer as 

seguintes observações. 

A Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a possibilidade de 

dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou órgãos como 

                                                 
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. 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. (...) 

3
 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. (...) 
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forma de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da deflagração do 

debate legislativo em torno do assunto reservado. 4 

Neste Prisma, estabelece a Constituição Federal que compete ao 

Presidente da República iniciar os projetos de leis do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e dos orçamentos anuais.5 

A proposta de emenda constitucional em apreço determina que os 

recursos financeiros devolvidos pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério 

Público e Tribunal de Contas do Estado sejam destinados exclusivamente para a 

educação, e que tal destinação não deve ser computada nos 25% (vinte e cinco por 

cento) a que a Constituição Federal já vincula para tal finalidade. 6 

Tal disposição viola a iniciativa do Poder Executivo para a propositura das 

três peças orçamentárias (Plano plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 

Anual), pois interfere diretamente na atribuição daquele poder de realizar a alocação 

de recursos financeiros geridos pelo Estado, prejudicando a capacidade do ente de 

cumprir as obrigações que lhe são impostas constitucionalmente e de formular as 

políticas públicas que o Estado carece. 

O Supremo Tribunal Federal segue nessa linha de entendimento, 

conforme os julgados abaixo colacionados: 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. NORMA CONSTITUCIONAL 
ESTADUAL QUE DESTINA PARTE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A 
ENTIDADES DE ENSINO. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARTS. 161, IV, F, E 
199, §§ 1º E 2º. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. Ação Direita 
de Inconstitucionalidade em que se discute a validade dos arts. 161, IV, f e 
199, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional Estadual 47/2000. Alegada violação dos 

                                                 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
5
 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

6
 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 

cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 
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arts. 61, § 1º, II, b, 165, III, 167, IV e 212 da Constituição. Viola a reserva de 
iniciativa do Chefe do Executivo para propor lei orçamentária a norma que 
disponha, diretamente, sobre a vinculação ou a destinação específica de 
receitas orçamentárias (art. 165, III, da Constituição). A reserva de lei de 
iniciativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da 
Constituição somente se aplica aos Territórios federais. Inexistência de 
violação material, em relação aos arts. 167, IV e 212 da Constituição, na 
medida em que não há indicação de que o valor destinado (2% sobre a 
receita orçamentária corrente ordinária) excede o limite da receita resultante 
de impostos do Estado (25% no mínimo) Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada procedente.

7
 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Amapá. 3. 
Organização, estrutura e atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência 
de consignação de dotação orçamentária para execução da lei. Matéria de 
iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5. Ação julgada procedente.

8
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ORÇAMENTÁRIA: INICIATIVA. 
VINCULAÇÃO DE RECEITA. AUTONOMIA MUNICIPAL. ASSISTÊNCIA À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 227 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE DISPÕEM: "Art. 
227. O Estado e os Municípios promoverão programas de assistência 
integral à criança e ao adolescente, com a participação deliberativa e 
operacional de entidades não governamentais, através das seguintes ações 
estratégicas: I - ... II - ... III- ... IV - ... V - ... Parágrafo Único - Para o 
atendimento e desenvolvimento dos programas e ações explicitados neste 
artigo, o Estado e os Municípios aplicarão anualmente, no mínimo, o 
percentual de um por cento dos seus respectivos orçamentos gerais". 
ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS IMPLICAM VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS 18, "CAPUT", 25, "CAPUT", 30, III, 61, § 1º, II, "b", E 167, IV, 
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1. A Prefeitura Municipal 
de Recife, ao provocar a propositura da presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, pela Procuradoria Geral da República, não pretendeu 
se eximir da responsabilidade, que também lhe cabe, de zelar pela criança e 
pelo adolescente, na forma do art. 227 da Constituição Federal e do artigo 
227, "caput", e seus incisos da Constituição Estadual. Até porque se trata de 
"dever do Estado", no sentido amplo do termo, a abranger a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2. Sucede que, no caso, o 
parágrafo único do art. 227 da Constituição Estadual estabelece, para tal 
fim, uma vinculação orçamentária, ao dizer: "para o atendimento e 
desenvolvimento dos programas e ações explicitados neste artigo, o Estado 
e os Municípios aplicarão, anualmente, no mínimo, o percentual de um por 
cento dos seus respectivos orçamentos gerais". 3. Mas a Constituição 
Federal atribui competência exclusiva ao Chefe do Poder Executivo (federal, 
estadual e municipal), para a iniciativa da lei orçamentária anual (artigo 165, 
inciso III). Iniciativa que fica cerceada com a imposição e automaticidade 
resultantes do texto em questão. 4. Por outro lado, interferindo no 
orçamento dos Municípios, não deixa de lhes afetar a autonomia (art. 18 da 

                                                 
7
 STF. ADI 2447, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 

PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-01 PP-00120. 

8
 STF. ADI 3178, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2006, DJ 02-03-2007 PP-00025 

EMENT VOL-02266-01 PP-00091 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 35-43. 
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C.F.), inclusive no que concerne à aplicação de suas rendas (art. 30, inc. 
III), sendo certo, ademais, que os artigos 25 da parte permanente e 11 do 
ADCT exigem que os Estados se organizem, com observância de seus 
princípios, inclusive os relativos à autonomia orçamentária dos Municípios. 
5. Ademais, o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, hoje com a 
redação dada pela E.C. nº 29, de 14.09.2000, veda "a vinculação de receita 
de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, 
a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, 
respectivamente, pelos artigos 198, § 2º, e 212, e a prestação de garantias 
às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 
8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo". A vedação é afastada, 
portanto, apenas nas hipóteses expressamente ressalvadas, que não 
abrangem os programas de assistência integral à criança e ao adolescente. 
É que, quanto a isso, o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal encerra 
norma específica, fazendo ressalva expressa apenas das hipóteses tratadas 
nos artigos 198, § 2º (Sistema Único de Saúde) e 212 (para manutenção e 
desenvolvimento do ensino). 6. De qualquer maneira, mesmo que não se 
considere violada a norma do art. 168, inciso IV, da C.F., ao menos a do art. 
165, inciso III, resta inobservada. Assim, também, a relativa à autonomia 
dos Municípios, quanto à aplicação de suas rendas. 7. Ação Direta julgada 
procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do 
art. 227 da Constituição do Estado de Pernambuco.

9
 

 

O fato de a previsão em apreço objetivar alterar a própria Constituição do Estado 

não retira o vício de inconstitucionalidade da proposição, pois o Supremo Tribunal 

Federal possui entendimento pacificado no sentido de que o Poder Constituinte 

Decorrente está sujeito às regras de iniciativa estabelecidas na Constituição Federal, 

sendo irrelevante o fato de a matéria está sendo veiculada por meio de proposta de 

emenda constitucional. In verbis: 

Com efeito, ao julgar procedente a ADI n. 546, de que foi Relator o Min. 
Moreira Alves, o Plenário desta Corte, por unanimidade de votos, 
assentou, em relação a norma ordinária do Estado do Rio Grande do Sul 
(DJ de 14-4-2000, Ementário n. 1987): ‘Ação direta de inconstitucionalidade. 
Arts. 4º e 5º da Lei 9.265, de 13-6-1991, do Estado do Rio Grande do Sul. 
Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder 
Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício 
dessa prerrogativa sua’. Se assim é, com relação a lei, também há de ser 
quando se trate de emenda constitucional, pois a Constituição 
estadual e suas emendas devem igualmente observar os princípios 
constitucionais federais da independência dos poderes e da reserva de 
iniciativa de lei (arts. 2º, 61, § 1º, f, e 25 da CF e 11 do ADCT). No mesmo 
sentido: ADI 3.051, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 30-6-2005, 
Plenário, DJ de 28-10-2005.

10
 (original sem destaque) 

                                                 
9
 STF. ADI 1689, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2003, DJ 02-05-2003 PP-00027 

EMENT VOL-02108-01 PP-00179. 

10
 STF. ADI 2.393-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 9-5-2002, Plenário, DJ de 21-6-2002. 

Identificador: 330032003900330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
07/2019 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 8 

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. No mesmo sentido: ADI 858, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 13-2-2008, Plenário, DJE de 28-3-2008. Vide: 
ADI 2.102, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 15-4-2009, Plenário, 
DJE de 21-8-2009. 

11
 (original sem destaque) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. EC 35/2005, do Estado do Rio de 
Janeiro, que cria instituição responsável pelas perícias criminalística e 
médico-legal. Inconstitucionalidade formal: matéria de iniciativa 
privativa do chefe do Poder Executivo. Violação, pelo poder 
constituinte decorrente, do princípio da separação de poderes, tendo 
em vista que, em se tratando de emenda à Constituição estadual, o 
processo legislativo ocorreu sem a participação do Poder Executivo.

12
 

(original sem destaque) 

 

Desta feita, resta caracterizado o vício de natureza formal, na medida em 

que a proposta de emenda constitucional sobre matéria de iniciativa privativa do 

Executivo deve ser por ele iniciado. 

Em conclusão, pelas razões acima expendidas, sugiro aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 STF. ADI 2.966, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 6-4-2005, Plenário, DJ de 6-5-2005. 

12
 STF. ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 

Identificador: 330032003900330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
07/2019 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 9 

PARECER Nº ________/2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 07/2019, de autoria do Exmo. Deputado Sérgio Majeski e outros, 

não devendo a proposta seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis, nos 

termos da fundamentação constante deste parecer. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2019. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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