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não há no caso nenhum ponto de antinomia com os 
preceitos constitucionais, tanto da Constituição 
Federal quanto da Constituição Estadual, podendo ser 
considerada material e formalmente constitucional.  
Ademais, estendendo a análise técnica da proposição, 
verifica-se que quanto à mesma não há oposição na 
doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais 
Superiores que impeça, material ou formalmente, a 
proposta de ser aprovada. 
Com efeito, diante do ordenamento jurídico, a 
normatividade da proposição em voga, não afronta a 
legislação federal e estadual, ao contrário, atende a 
todos os preceitos, recebendo, assim, a titulação de 
qualidade de ser legal. 
E 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. 
No mais, a Diretoria Redação  DR já efetuou as 
correções devidas na redação do referido projeto de 
lei (Estudo de Técnica Legislativa à fl. 07 dos autos, 
com as quais estou de acordo e opino pela sua 
adoção). 
Cumpre analisar desta forma a emenda sugerida que 
visa adequar o projeto da seguinte forma: 
 

- O Art. 1º, do Projeto de Lei nº 
87/2015, de autoria do Deputado 
Bruno Lamas, que dispõe sobre a 
veiculação de vídeos educativos 
antidrogas nas aberturas de shows 
que forem realizados no estado, passa 
a ter a seguinte redação: 

- É obrigatória a exibição de 
vídeos educativos alusivos à políticas 
sobre drogas, para fins de acesso à 
informação, conscientização, 
prevenção e combate ao uso de 
substâncias alucinógenas ou 
entorpecentes, na abertura de todos 
os shows artísticos e eventos 
culturais com aglomeração de 
público, no Estado do Espírito 

 
 

Entendemos assim encontrar-se a presente proposição 
com a emenda sugerida, inserida de total 
constitucionalidade e legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa, conferindo um melhor 
entendimento e adequação ao projeto proposto, em 
sua forma técnica, complementando e esclarecendo 
melhor o seu objetivo.  
Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 312/2017 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 
na forma do Art. 82, § 8º, do Regimento Interno, 
entende pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA da Emenda 
Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 87/2015, de 
autoria do Deputado Bruno Lamas, da seguinte 
forma: 

 
- O Art. 1º, do Projeto de Lei nº 
87/2015, de autoria do Deputado 
Bruno Lamas, que dispõe sobre a 
veiculação de vídeos educativos 
antidrogas nas aberturas de shows 
que forem realizados no estado, passa 
a ter a seguinte redação: 

- É obrigatória a exibição de 
vídeos educativos alusivos à políticas 
sobre drogas, para fins de acesso à 
informação, conscientização, 
prevenção e combate ao uso de 
substâncias alucinógenas ou 
entorpecentes, na abertura de todos 
os shows artísticos e eventos 
culturais com aglomeração de 
público, no Estado do Espírito 

 
 
Plenário Rui Barbosa, em 1º de agosto de 

2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente 

JANETE DE SÁ 
Relatora 

RAQUEL LESSA 
GILSON LOPES 

MARCELO SANTOS 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD)  Publiquem-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

VOTO EM SEPARADO - FUNDAMENTAÇÃO 
 
Proposta de emenda constitucional n.º: 09/2016  
Autor (a): Mesa Diretora 
Assunto: Altera o §4º do artigo 71 da Constituição, 
que dispõe sobre encaminhamento de relatório pelo 
Tribunal de Contas do Estado a essa Casa de Leis.   
Emenda Aditiva nº: 001/2016  
Autor (a): Mesa Diretora 
Ementa: Acrescenta o §5º ao artigo 71 da 
Constituição Estadual, que estabelece prazo de 30 
(trinta) dias para o Tribunal de Contas responder as 
consultas realizadas pela ALES relativas a casos 
concretos e abstratos. 
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1. RELATÓRIO 
 

Trata-se de proposta de emenda constitucional da 
Mesa Diretora e outros, que apresenta o seguinte 
assunto: Altera o §4º do artigo 71 da Constituição, 
que dispõe sobre encaminhamento de relatório pelo 
Tribunal de Contas do Estado a essa Casa de Leis. 
A proposta de emenda constitucional em foco possui 
a seguinte redação: 

 
 

§ 4º O Tribunal de Contas, trimestral 
e anualmente, encaminhará relatório 
de suas atividades à Assembleia 
Legislativa, à qual prestará contas, 
cabendo a sua comissão específica 
de caráter permanente, prevista no 
artigo 151, emitir parecer sobre as 
contas prestadas, enviando-os ao 

(NR). 
 

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 03 de 
outubro de 2016, lida no expediente da sessão 
ordinária realizada no dia 04 de outubro de 2016.  
A Emenda aditiva nº 01/2016 foi protocolada no dia 
11/10/2016, lida no expediente da Sessão Ordinária do 
dia 17/10/2016 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo do dia 21/10/2016. 
Na forma da emenda aditiva, é acrescido o parágrafo o 
§ 5º ao art. 71 da CE; visando a estabelecer prazo de 
30 dias para que o Tribunal de Contas responda as 
consultas realizadas pela Assembleia Legislativa 
relativas a casos concretos e abstratos. 
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. 02 
determinando o apensamento da Emenda Aditiva 
à PEC nº 09/2016. 
É o relatório. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO EM 
SEPARADO 
(Artigo 95, §§ 3º e 4º do Regimento Interno) 
 
Pois bem. 
Diz o Art. 71, § 4º da Constituição Estadual, in 
verbis: 
 

anualmente, encaminhará relatório 
de suas atividades à Assembleia 
Legislativa, à qual prestará contas, 

cabendo a sua comissão específica 
de caráter permanente, prevista no 
artigo 151, deliberar sobre as contas 
prestadas  
 

A interpretação do dispositivo supra transcrito, na 
forma em que se encontra redigido, se realizada de 
maneira isolada pode resultar em interpretação 
equivocada que não se compatibiliza com o sistema 
constitucional vigente nem, tão pouco, com as 
recentes interpretações do STF sobre o tema. 
Cumpre perquirir qual o alcance da expressão 

significado de opina mento conclusivo? Isto é 
terminativo na própria Comissão de Finanças e 
orçamento? Não haverá possibilidade de 
manifestação do plenário? Interpretação já pacificada 
através de Lei Estadual, que regulamenta o § 4º do 
artigo 71 da Constituição Estadual, estabelecendo a 
prestação de Contas do Tribunal de Contas do 
Estado, especificamente em seu § 2º do art. 1º da Lei 
Estadual 5.374/1997, que determina que as contas 
prestadas na forma deste artigo serão julgadas pelo 
Plenário da Assembleia Legislativa em votação 
nominal. 
Quanto à dicção original do §4º que está na CF assim 
entendeu o STF: 
 

está obrigado, por 
expressa determinação 
constitucional (CF, art. 
71, § 4º), aplicável ao 
plano local (CF, art. 75), a 
encaminhar ao Poder 
Legislativo a que se acha 
institucionalmente 
vinculado tanto relatórios 
trimestrais quanto anuais 
de suas próprias 
atividades, pois tais 
relatórios, além de 
permitirem o exame 
parlamentar do 
desempenho, pela Corte 
de Contas, de suas 
atribuições fiscalizadoras, 
também se destinam a 
expor ao Legislativo a 
situação das finanças 
públicas administradas 
pelos órgãos e entidades 
governamentais, em 
ordem a conferir um grau 
de maior eficácia ao 
exercício, pela instituição 
parlamentar, do seu poder 

(ADI 687, rel. min. Celso 
de Mello, julgamento em 
2-2-1995, Plenário, DJ de 
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10-2-  
 

da Assembleia Legislativa 
para julgar anualmente as 
contas do Tribunal de 
Contas do Estado do 
Pará. Prestação de contas 
pelo Tribunal de Justiça 
paraense à Assembleia 
Legislativa no prazo 
de sessenta dias contados 
da abertura da sessão 
legislativa. Alegação de 
violação do disposto nos 
art. 71, I e II, e 75, da CB. 
Inocorrência. A CB de 
1988, ao tratar de 
fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária, 
prevê o controle externo a 
ser exercido pelo 
Congresso Nacional com o 
auxílio do TCU. A função 
fiscalizadora do TCU não é 
inovação do texto 
constitucional atual. Função 
técnica de auditoria 
financeira e orçamentária. 
Questões análogas à 
contida nestes autos foram 
anteriormente examinadas 
por esta Corte no 
julgamento da Rp 1.021 e 
da Rp 1.179
o relevante papel do 
tribunal de contas no 
controle financeiro e 
orçamentário, como órgão 
eminentemente técnico, 
nada impede que o Poder 
Legislativo, exercitando o 
controle externo, aprecie 
as contas daquele que, no 
particular, situa-se como 

 (Rp 1.021, 
Rel. Min. Djaci Falcão, 
julgamento em 25-4-1984). 
Ação direta de 
inconstitucionalidade 
julgada improcedente." 
(ADI 2.597, rel. p/ o ac. 
min. Eros Grau, 
julgamento em 4-8-2004, 
Plenário, DJ de 17-8-

 
 
Visto de forma superficial o § 4º do art. 71 da CE, 
pode sugerir que a matéria teria caráter terminativo 
no âmbito da própria Comissão de Finanças, mas não 
é o que ocorre, tendo em visto que a Lei Estadual nº 

5.374/1997, está em vigor, e determina a aprovação 
em Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. Tornando - se assim, ao que parece, a 
Proposta de Emenda Constitucional 009/2016 com 
esta interpretação contendo grave 
inconstitucionalidade, por já existir norma 
Regulamentando o tema.  
No sistema constitucional vigente o julgamento das 
contas se faz em plenário, cuja competência soberana 
não pode, de modo algum, ser suprimida pela 
manifestação de uma comissão especifica a qual, 
apesar da sua relevância, é órgão permanente e de 
auxílio ao plenário nas suas manifestações. Sendo 
assim, não pode impor unilateralmente sua vontade 
ao plenário. Menos, ainda, subtraí-la, sob pena de 
violar a Constituição e o direito subjetivo do 
Deputado Estadual de exercitar a prerrogativa 
constitucional de julgar as contas. 
O mesmo modelo adotado pelo constituinte para 
julgamento das contas do Governador de Estado é 
adotado no julgamento das contas do presidente do 
TC-ES. 

contas 

interpretado em sintonia com a jurisprudência do STF 
na matéria, e pela Lei Estadual nº 5.374/1997, em 
vigência. O termo deliberar denota o sentido de 
analisar e decidir seu opinamento sob a forma de um 
parecer conclusivo favorável ou desfavorável à 
aprovação. Este parecer será submetido a plenário 
para que no exercício de sua soberania possa a 
Assembleia Legislativa, e não apenas a Comissão de 
Finanças e Orçamento, efetuar o julgamento 
consoante lhe impõe a Constituição Federal e Lei 
Estadual. 

 
3. NO QUE TANGE A EMENDA ADITIVA Nº 
01/2016 
 
A emenda Aditiva estabelece novas regras a incidir 
sobre o funcionamento do Tribunal de Contas do 
Estado em especial quanto as consultas realizadas 
pela Assembleia Legislativa. 
Nos termos da Constituição Federal, os Tribunais de 
Contas se apresentam como órgãos auxiliares do 
Poder Legislativo. Situam-se na órbita deste Poder; 
agindo, contudo, com autonomia administrativa e 
fiscalizatória, sem vínculo de subordinação com o 
Parlamento e no desempenho das competências 
constitucionalmente conferidas (arts. 70, 71 e 73). 
As competências do Tribunal de Contas da União 
estão minuciosamente expostas no art. 71 do Texto 
Constitucional. Em razão do princípio da simetria, 
próprio do Estado Federal e expresso, nesse caso, no 
art. 75 da Constituição Federal, essas competências 
também se aplicam às Cortes de Contas estaduais. 
Observe, in verbis: 

 

do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas 
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da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos 
administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração 
direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, 
e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a 
legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem 
como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, 
da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, de Comissão técnica 
ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso 
II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das 
empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, de 
forma direta ou indireta, nos termos 
do tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de 
quaisquer recursos repassados pela 
União mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município; 

 
VII - prestar as informações 
solicitadas pelo Congresso Nacional, 
por qualquer de suas Casas, ou por 
qualquer das respectivas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em 
caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, 
entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao 
erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão 
ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da 
lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a 
execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente 
sobre irregularidades ou abusos 
apurados. 
§ 1º No caso de contrato, o ato de 
sustação será adotado diretamente 
pelo Congresso Nacional, que 
solicitará, de imediato, ao Poder 
Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o 
Poder Executivo, no prazo de 
noventa dias, não efetivar as medidas 
previstas no parágrafo anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que 
resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao 
Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relatório de suas 

 
 

No plano estadual, as competências dos Tribunais 
de Contas, fixadas nas Constituições Estaduais, 
como já ressaltado, devem respeitar o paradigma 
estabelecido no art. 71 da Carta Magna. Nestes 
termos, dispõe a Constituição do Estado do Espírito 
Santo, in verbis: 
 

71. O controle externo, a cargo 
da Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Municipal, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo Governador do 
Estado, mediante parecer prévio a ser 
elaborado em sessenta dias a contar 
do seu recebimento; 

dada pela EC 63/09. 
II - emitir parecer prévio sobre as 
contas dos Prefeitos, em até vinte e 
quatro meses, a contar do seu 
recebimento, e julgar as contas do 
Tribunal de Justiça, do Ministério 
Público e das Mesas da Assembleia 
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Legislativa e das Câmaras 
Municipais, em até dezoito meses, a 
contar dos seus recebimentos; 

pela EC 74/2011. 
III - julgar as contas dos 
administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração 
direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poderes Públicos 
Estadual e Municipal e as contas 
daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário, exceto 
as previstas nos arts. 29, § 2°, e 56, 
XI e XXV; 
IV - apreciar, para fins de registro, a 
legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, 
inclusive nas fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem 
como apreciar as concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório; 
V - realizar, por iniciativa própria, da 
Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Municipal, de comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo, Judiciário e 
demais entidades referidas no inciso 
III; 
VI - fiscalizar a aplicação de 
qualquer recurso repassado pelo 
Estado a Município, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres; 

 
VII - fiscalizar os cálculos das cotas 
do imposto sobre as operações 
relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, 
devidas aos Municípios; 
VIII - prestar as informações 
solicitadas pela Assembleia 
Legislativa, Câmara Municipal ou 
por qualquer de suas comissões sobre 
a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional, 

patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas; 
IX - aplicar aos responsáveis, em 
caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei que estabelecerá, 
dentre outras cominações, multa 
proporcional ao vulto do dano 
causado ao erário; 
X - assinar prazo para que o órgão ou 
entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da 
lei, se verificada ilegalidade; 
XI - sustar, se não atendido, a 
execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Assembleia 
Legislativa ou à Câmara Municipal; 
XII - representar ao Poder 
competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados. 
§ l° No caso de contrato, o ato de 
sustação será adotado diretamente 
pela Assembleia Legislativa ou 
Câmara Municipal que, de imediato, 
solicitará ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis. 
§ 2° Se a Assembleia Legislativa, a 
Câmara Municipal ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, 
não efetivaras medidas previstas no 
parágrafo anterior, o Tribunal de 
Contas decidirá a respeito. 
§ 3° As decisões do Tribunal de 
Contas de que resulte imputação de 
débito ou multa terão eficácia de 
título executivo. 
§ 4° O Tribunal de Contas, trimestral 
e anualmente, encaminhará relatório 
de suas atividades à Assembleia 
Legislativa, à qual prestará contas, 
cabendo a sua comissão específica de 
caráter permanente, prevista no artigo 
151, deliberar sobre as contas 
prestadas. 

dada pela EC nº63/09. 
Art. 72. O Tribunal de Contas 
prestará, quando solicitado, 
orientação técnica às Prefeituras e 
Câmaras Municipais, na forma 

 
 
Exerce, assim, o Tribunal de Contas funções 
próprias, constitucionalmente previstas e limitadas, 
com independência e autonomia administrativa e 
financeira. Por tal motivo, o Poder Legislativo não 
pode modificar a competência do Tribunal de 
Contas, seja para elastecê-la ou diminuí-la, uma 
vez que quem delineia suas competências é a 
própria Constituição Federal, que deve servir de 
paradigma para a Constituição Estadual. Nesse 
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sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in 
verbis: 
 

INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 78, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ. POSSIBILIDADE DE 
REEXAME, PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS ESTADUAL, DAS 
DECISÕES FAZENDÁRIAS DE 
ÚLTIMA INSTÂNCIA 
CONTRÁRIAS AO ERÁRIO. 
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO 
ARTIGO 2º E NO ARTIGO 70 DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A 
Constituição do Brasil --- artigo 70 --
- estabelece que compete ao Tribunal 
de Contas auxiliar o Legislativo na 
função de fiscalização a ele 
designada. Precedentes. 2. Não cabe 
ao Poder Legislativo apreciar 
recursos interpostos contra 
decisões tomadas em processos 
administrativos nos quais se 
discuta questão tributária. 3. Ação 
direta julgada procedente para 
declarar a inconstitucionalidade do 
§ 3º do artigo 78 da Constituição 
do Estado do Paraná.  

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO: COMPETÊNCIAS 
RESERVADAS. ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DE TEXTOS DE LEI 
COMPLEMENTAR E DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 
RORAIMA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 49, IX, 
71, I E II, 73, "CAPUT" E 96, C/C 
ARTIGO 75 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 1. Está parcialmente 
prejudicada a presente Ação, no 
ponto em que impugna os artigos 1º, 
inciso II, e 38, ambos da Lei 
Complementar nº 6, de 24.06.1994, 
cuja redação foi, posteriormente à 
propositura, alterada pela Lei 
Complementar nº 12, de 11.09.1995. 
2. A Emenda Constitucional n° 2, de 
10.06.1994, deu nova redação ao 
inciso III e acrescentou o inciso IV 
ao art. 33 da Constituição do Estado 
de Rondônia, nestes termos: "Art. 33 
- É da competência exclusiva da 
Assembléia Legislativa: III - julgar as 
contas do Tribunal de Contas do 
Estado, do Tribunal de Justiça e do 
Ministério Público; IV - julgar as 

contas do Poder Legislativo 
apresentadas obrigatoriamente pela 
Mesa;" 3. A mesma E.C. 2/94 
acrescentou parágrafo único e o 
inciso I ao art. 49 da Constituição 
Estadual deste teor: "Parágrafo Único 
- Compete ao Tribunal de Contas do 
Estado: I - apreciar as contas 
prestadas anualmente pelo 
Governador do Estado e pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa 
mediante parecer prévio que deverá 
ser elaborado em sessenta dias a 
contar do seu recebimento". 4. Tais 
normas e expressões atribuíram à 
Assembléia Legislativa do Estado 
de Roraima competências que a 
Constituição conferiu, no plano 
federal, ao Tribunal de Contas da 
União e, no plano estadual, ao 
Tribunal de Contas da unidade da 
Federação, entre elas a de julgar as 
contas do Tribunal de Contas, do 
Tribunal de Justiça, do Ministério 
Público, e do Poder Legislativo do 
Estado (artigos 71, II, 75 e 25 da 
Constituição Federal). 5. 
Precedentes. 6. Ação Direta 
julgada procedente, pelo S.T.F., 
declarando a inconstitucionalidade 
dos incisos III e IV do art. 33, bem 
como da expressão "e pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa", 
constante do inciso I do parágrafo 
único do art. 49, todos da 
Constituição do Estado de Roraima, 
com a redação dada pela E.C. nº 2, de 

 
 

Observa-se, assim, que, a proposta de emenda aditiva 
subtrai do Tribunal de Contas do Estado interfere na 
sua autonomia administrativa colocando regras de 
consultas relativos a casos concretos o que é vedado 
pelo Lei Complementar que rege o respectivo órgão. 
As consultas de natureza técnica ou jurídica possuem 
um procedimento próprio, disciplinado nos artigos 
122 e 123 da Lei Complementar Estadual nº 
621/2012 (Lei Orgânica desta Casa). 
Elas podem ser formuladas pelas seguintes 
autoridades: 
 

I - Governador do Estado e Prefeitos 
Municipais; 
II - Presidente da Assembleia 
Legislativa e de Câmaras Municipais; 
III - Presidente do Tribunal de Justiça 
e Procurador Geral de Justiça; 
IV - Procurador Geral do Estado e 
Defensor Público Geral do Estado; 
V - Secretário de Estado; 
VI - Presidente das comissões 
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permanentes da Assembleia 
Legislativa e das Câmaras 
Municipais; 
VII - Diretor presidente de autarquia, 
fundação pública, empresa estatal e 
de sociedade de economia mista cujo 
controle societário pertença ao 
Estado ou aos Municípios. 
 

Além disso, algumas formalidades devem ser 
observadas com relação às consultas: 
 

I - ser subscrita por autoridade 
legitimada; 
II - referir-se à matéria de 
competência do Tribunal de Contas; 
III - conter indicação precisa da 
dúvida ou controvérsia suscitada; 
IV - não se referir apenas a caso 
concreto; 
V - estar instruída com parecer do 
órgão de assistência técnica e/ou 
jurídica da autoridade consulente. 
 

Após os estudos e a deliberação do Plenário, será 
elaborado o Parecer em Consulta, providenciada sua 
publicação na íntegra e enviada ao consulente cópia 
do parecer emitido, o qual ficará disponível para 
consulta no sítio eletrônico do Tribunal. 
O Parecer em Consulta possui caráter normativo e 
constitui prejulgamento da tese, mas não de fato ou 
caso concreto. 
Consoante redação do art. 123 do referida Lei 
Complementar nº 621/2012 as consultas que não se 
enquadrarem nos requisitos de admissibilidade serão 
arquivadas: 
 

não 
conhecerá de consulta que não 
atenda aos requisitos desta Lei 
Complementar, devendo ser 
arquivado o processo e expedida 

 
 

Logo a presente emenda aditiva nº 01/2016, visa 
extirpar do Tribunal de Contas seu poder normativo e 
para a edição dos atos necessários visando o 
cumprimento de suas competências constitucionais, 
previsto na redação da LC. nº 621/2012. 
Nestes termos, padece a presente Emenda Aditiva nº 
01/2016 de vício de inconstitucionalidade material, 
pois as competências atribuídas ao Tribunal de 
Contas pela Constituição Federal não podem ser 
alteradas, dado que materializam o princípio 
fundamental da prestação de contas, e representam as 
vigas mestras da fiscalização da Administração 
Pública no Brasil. 
Ex positis, SUGERIMOS aos nobres pares, membros 
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação que concluam seus votos pela 
INCONSTITUCIONALIDADE DA PROPOSTA 

DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 09/2016, 
de autoria da Mesa Diretora, tendo em vista que 
já existe Lei Estadual nº 5.374/199 que 
regulamenta e determina que o julgamento das 
contas seja julgado pelo Plenário da Assembleia 
Legislativa em votação nominal e pela 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA 
EMENDA ADITIVA Nº 01/2016, também de 
autoria da Mesa Diretora, não devendo a referida 
Proposta de Emenda Constitucional e a emenda 
aditiva seguir sua regular tramitação nesta Casa de 
Leis, nos termos da fundamentação constante deste 
parecer. 
 

PARECER N.º 206/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE DA 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 09/2016, de autoria da Mesa Diretora, e pela 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA 
EMENDA ADITIVA Nº 01/2016, também de 
autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. 
 
Sala das Comissões, em 20 de junho de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

MARCELO SANTOS. 
RAQUEL LESSA. 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD)  Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 51/2017 
Autor: Deputado Esmael de Almeida.  
Ementa: Dispõe sobre a garantia de vagas para 
irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público. 
 
RELATÓRIO 
 
Trata-se do Projeto de Lei nº 51/2017, de iniciativa 
do Senhor Deputado Esmael de Almeida, cujo 

vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de 
 

A matéria foi lida na Sessão Ordinária do dia 
21.02.2017, onde recebeu despacho denegatório do 
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