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I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de Lei Complementar de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que apresenta o seguinte 

assunto: "Altera a Lei Complementar nº 662, de 27 de dezembro de 2012, e dá 

outras providências.” 

 

A medida tem como objetivo conceder a Indenização Suplementar 

de Escala Operacional - ISEO, já existente para Policiais Civis e Militares, para o 

âmbito dos Inspetores Penitenciários; ampliar as hipóteses de utilização do 

ISEO; e também criar 3 (três) padrões de escalas:  6 (seis), 8 (oito) e 12 (doze) 

horas, com seus respectivos valores de indenização. 

 

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 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 31/03/2020. 

 

 Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer 

da Comissão Especial com fulcro no art. 57, II do Regimento Interno. 
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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  

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para 

deflagrar o presente procedimento, por se tratar de matéria relacionada a órgão 

da administração direta do Estado do Espírito Santo, qual seja, Secretaria de 

Estado da Justiça - SEJUS, não caracterizando inconstitucionalidade. 

 

No mesmo giro, observa-se que o projeto de lei complementar nº. 

22/2020 visa a conceder a Indenização Suplementar de Escala Operacional - 

ISEO, para o âmbito dos Inspetores Penitenciários; ampliar as hipóteses de 

utilização do ISEO; e também criar 3 (três) padrões de escalas:  6 (seis), 8 (oito) e 

12 (doze) horas, com seus respectivos valores de indenização. 

 

Destarte, compete ao Governador do Estado iniciar o presente 

processo legislativo nos termos do disposto no art. 2º1 c/c art. 612 e art. 84, III3, 

todos da CF/1988 e, por simetria, aos arts. 174, 635 e 91, II6, todos da CE/1989. 

 

Neste sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 

                                                 
1 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
2 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. 
3 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
4 Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
5 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. 
6 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: [...] 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 

QUE ATRIBUI TAREFAS AO DETRAN/ES, DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR: INCONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, 

do Espírito Santo. I. - É de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo a proposta de lei que vise a criação, 

estruturação e atribuição de órgãos da administração 

pública: C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. II. - As 

regras do processo legislativo federal, especialmente 

as que dizem respeito à iniciativa reservada, são 

normas de observância obrigatória pelos Estados-

membros. III. - Precedentes do STF. IV. - Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2719, 

Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/03/2003, DJ 25-04-2003 PP-00032 EMENT 

VOL-02107-01 PP-00180) (grifei e negritei) 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

A.2 - Espécie normativa 

Em respeito ao princípio constitucional do paralelismo das formas, 

observa-se que o projeto de lei complementar nº. 22/2020 visa a conceder a 

Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO, para o âmbito dos 

Inspetores Penitenciários. 

 

 Assim sendo, nos termos do disposto no art. 68, parágrafo único7 

da CE/1989, conclui-se que deve a matéria em exame ser objeto de lei 

complementar, sendo, portanto, a proposição em análise constitucional neste 

ponto. 

                                                 
7 Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e 

receberão numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 
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A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua aprovação e 

processo de votação a ser utilizado 

Ato contínuo, a proposição deverá ser discutida e votada em um 

único turno (art. 1508 do Regimento Interno); exigindo, para sua aprovação, o 

quórum de maioria absoluta de votos (art. 689 da CE/1989) em processo de 

votação nominal, uma vez que a matéria exige quórum especial de votação, em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 20010 c/c o inciso I do art. 20211, 

todos do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

 

Ainda de acordo com as normas regimentais da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, deve o projeto de lei complementar em 

análise observar o regime de tramitação ordinário (inciso II do art. 14812 do 

Regimento Interno). 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes13: 

 

“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”.  

                                                 
8 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os 

demais projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
9 Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por  maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa  e 

receberão numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
10 Art. 200. São dois os processos de votação: [...] 

II - nominal; 
11 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
12 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: [...] 

II - ordinária; 
13 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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Como se trata de matéria atinente Secretaria de Estado da Justiça - 

SEJUS e dá outras providências, não há falar em violação a Direitos Humanos 

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

 

Conforme o Ato 964/2018 exige análise, cumpre esclarecer que não 

existe violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

Prosseguindo, a justificativa feita pelo Excelentíssimo Senhor 

Governador, juntamente com os documentos assim dispôs: 

(...) 

Em observância às disposições da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, informo que a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro, considerando o limite 

sugerido pela Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS de 

80.000 VRTEs por ano, será de R$ 280.672,00 (duzentos e 

oitenta mil, seiscentos e setenta e dois reais), com 

referência de R$ 3,5084 por VRTE. Neste sentido, ressalto 

que segue em anexo, a declaração do ordenador da 

despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 (...) 

Logo, cumpre ressaltar o que prescreve o § 1º do art. 169 da 

CF/1988: 

 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não 

poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 

ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 

admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, 

pelos órgãos e entidades da administração direta ou 

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo poder público, só poderão ser feitas:  

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender às projeções de despesa de pessoal e aos 

acréscimos dela decorrentes;  

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista.  (original sem destaque) 

 

Percebe-se que mandamento constitucional acima transcrito 

determina que duas condições devem concorrer para que seja admissível a 

criação de cargos públicos: a) deve haver prévia dotação orçamentária, suficiente 

para fazer frente aos gastos decorrentes da despesa ora majorada; b) o aumento 

deve contar com autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo 

se se referir a sociedades de economia mista ou empresas públicas, por serem 

entidades submetidas às regras de direito privado. 

 

No caso vertente, consoante certificado pelo Secretário de Estado 

da Justiça declaração esta que detém presunção de legalidade e veracidade, o 

projeto de lei complementar ora analisado encontra consonância com o texto 

constitucional, ou seja, há dotação orçamentária e financeira para atender o 

objeto da presente proposição legislativa, assim como adequação com o que 

determina a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano 

Plurianual. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

Cumpre assinalar que em complementação ao caput do art. 169 da 

Constituição Federal, o art. 19, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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que a despesa total com pessoal nos Estados-membros, em cada período de 

apuração, não poderá exceder 60 % (sessenta por cento) da receita corrente 

líquida.  

 

Sendo assim, à luz do certificado pelo Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado e o Secretário de Estado da Justiça, o incremento das 

despesas previstas na proposição legislativa (conforme) deverá ser atestado pela 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 

de Contas; nos termos dos arts. 42, inciso V, e 43, inciso III, ambos do Regimento 

Interno14. 

 

Adentrando especificamente na Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal), o artigo 21 da Lei condiciona a validade dos atos 

que resultem em aumento de despesa com pessoal ao cumprimento de alguns 

requisitos. Vejamos o que reza o dispositivo legal, in verbis: 

 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 

da despesa com pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, 

e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da 

Constituição; 

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas 

com pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de 

que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 

cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 

do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

 

                                                 
14 Art. 42. À Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas compete 

opinar sobre: 
(...) 
V - todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a 
despesa, assim como a receita pública; 
Art. 43. À Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas compete 
ainda: 
(...) 
III - exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, velando 
por sua completa adequação às normas constitucionais; 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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No que tange ao art. 16 da LRF, a que remete o art. 21 do mesmo 

diploma legal, estabelece o caput e incisos do dispositivo que do ato do qual 

resultar o aumento do gasto deverá ser acompanhado de: i) estimativa do impacto 

orçamentário da despesa, a qual compreenderá não apenas o exercício que o 

dispêndio entrará em vigor, mas também os dois seguintes; ii) declaração do 

ordenador de despesa relativa à adequação orçamentária e financeira do 

aumento dos gasto com a Lei Orçamentária Anual, além de demonstração de 

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

No caso em tela, o primeiro requisito supracitado foi parcialmente 

satisfeito, uma vez que, a estimativa de repercussão financeira refere aos 

impactos orçamentários apenas do atual exercício. Quanto ao segundo requisito 

do artigo 16, não há ressalvas a fazer, porquanto a declaração do ordenador de 

despesas foi devidamente acostada à presente proposição.  

 

Destarte, conclui-se que o projeto de lei complementar analisado 

apresenta em consonância com as diretrizes orçamentárias e fiscais, na medida 

em que não incorre em nenhuma das hipóteses de nulidade dispostas no art. 21 

da LRF, no que tange à análise jurídica. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

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

porquanto o projeto de lei complementar foi estruturado 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 transitórias, se for o caso, a cláusula de 

vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, respeitando o 

art. 8º da LC 95/98. 
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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. 

 

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, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou 

princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Parecer nº ______/2020 

 

A Comissão Especial, criada pelo Ato nº 2.831/2020, do Presidente da 

Assembleia Legislativa, é pela constitucionalidade, admissibilidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

Complementar nº 22/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado, bem como pela rejeição da emenda apresentada. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de abril de 2020. 

Enivaldo dos Anjos_______________________ 

Marcelo Santos__________________________ 

Euclerio Sampaio_________________________ 

Hudson Leal_____________________________ 

Emilio Mameri_____________________________ 
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