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Autor: Governador do Estado  

Assunto: " Altera a Lei Complementar nº 743, de 23 de 

dezembro de 2013, e dá outras providências.”  

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de Lei Complementar de iniciativa do Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, que apresenta o seguinte assunto: alterar 

a Lei Complementar nº 743 de 23 de dezembro de 2013, de modo que 

possa ser instituído o pagamento de “(...) parcelas relativas a serviço 

extraordinário para os servidores ocupantes do cargo efetivo de Inspetor 

Penitenciário, seguindo, inclusive, o mesmo modelo estabelecido nas 

respectivas legislações”. 

 

Nestes termos, justifica o Senhor Governador que a Secretaria de Estado 

da Justiça - SEJUS permanece com quadro reduzido de Inspetores 

Penitenciários, razão pela qual a viabilização do serviço extraordinário 

aos Inspetores Penitenciários tem o objetivo de minimizar os prejuízos 

apurados com a diminuição do efetivo da SEJUS, em um contexto em 

que a população carcerária apresenta aumento constante. 
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E continua para informar que, quando às disposições da Lei 

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

Responsabilidade Fiscal, quanto à estimativa do impacto orçamentário-

financeiro, a presente proposta não acarretará custos adicionais ao 

Poder Executivo Estadual, pois desde a edição do Decreto nº 4.089-R, 

de 31 de março de 2017, os Inspetores Penitenciários prestam serviço 

extraordinário no âmbito do sistema penitenciário estadual, e por isso, 

são devidamente remunerados pela gratificação por prestação de 

serviço extraordinário na forma do art. 101 da Lei Complementar nº 46, 

de 31 de janeiro de 1994.  

 

A Mensagem ainda contempla que o Projeto de Lei Complementar nº 

23/2020 visa substituir a base legal que justifica o serviço extraordinário, 

aprimorando a segurança jurídica e os instrumentos de gestão da 

SEJUS. Neste sentido, tem-se que, atualmente, o limite para realização 

de horas extras é de 30 (trinta) horas por mês por servidor, enquanto o 

serviço extraordinário proposto será limitado a 24 (vinte e quatro) horas 

mensais por servidor, além deste, ter valor por hora, inferior a hora extra 

atualmente praticada. 

 

A proposição foi protocolizada no dia 31 de março de 2020. 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, no qual admitiu a tramitação da 

proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade 

ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer da 

Comissão Especial com fulcro no art. 57, inciso 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  

 

De plano cabe delinear que a pretensa medida normativa possui o 

condão de alterar a Lei Complementar nº 743, de 23 de dezembro de 

2013, que reorganiza o Plano de Cargos e Carreiras dos Agentes 

Penitenciários e dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, 

pertencentes ao Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema 

Penitenciário, para instituir a gratificação por prestação de serviço 

extraordinário conforme especifica e nos termos dos anexos da própria 

Lei Complementar identificada. 

 

Destarte, pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria 

nele tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência 

legislativa privativa da União ou próprias dos Municípios, 

respectivamente, enumeradas e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso 

I, da Constituição Federal. Por outro lado, também não se vislumbra a 

inserção da matéria na competência legislativa concorrente prevista nas 

disposições do artigo 24 da mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la 

inserida na competência remanescente dos Estados-membros, 

consoante previsto no artigo 25, § 1º, da Constituição Federal.  
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O objetivo da proposta, conforme se infere de sua justificativa, é instituir 

a gratificação por prestação de serviço extraordinário para servidores 

públicos efetivos (Inspetores Penitenciários) lotados, por natureza 

funcional, na Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS; 

consubstanciando-se, portanto, em normas de direito administrativo, 

que, por seu turno, inserem-se na autonomia político-administrativa 

assegurada aos Estados-membros, nos termos do artigo 18 da 

Constituição Federal.  

 

Assim sendo, a matéria em apreço, concernente ao direito administrativo 

organizacional e de pessoal, insere-se na competência legislativa dos 

Estados-membros, dentro de sua autonomia político-administrativa, 

observados os princípios e limites previstos na Constituição Federal. 

 

Considerando que as normas constitucionais federais norteadoras do 

processo legislativo são de observância obrigatória pelos Estados-

membros, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas na 

Constituição Federal, em especial nos artigos 48 a 52 e 69, que a espécie 

normativa adequada para tratar do tema é a lei complementar, posto que 

a matéria em apreço se insere no campo destinado pela própria 

Constituição a ser tratada por lei complementar, ex vi do disposto nos 

artigos 68, parágrafo único, da Constituição Estadual, principalmente 

porque pretende alterar norma de igual espécie (Lei Complementar nº 

743/2013). 

 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua subjunção aos 

preceitos constitucionais constantes do artigo 63, parágrafo único, 

incisos I e III, da Constituição Estadual, editado em simetria com o artigo 

61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, que atribui 
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competência legislativa exclusiva ao Governador do Estado para 

iniciativa do processo legislativo sobre o objeto do projeto de lei 

complementar ora em apreço. 

 

A.2 – 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. 1501 do Regimento Interno); exigindo, para sua aprovação, o 

quórum de maioria absoluta de votos (art. 682 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. 2003 c/c o 

inciso I do art. 2024, 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. 1485 

do Regimento Interno). 

 

A.3 – Constitucionalidade material 

 
Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes6: 

                                                 
1 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. 
2 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. 
3 Art. 200. São dois os processos de votação: [...] 

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

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

II - ordinária; 
6 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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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. 

 

Destarte, verifica-se que existe total compatibilidade dos preceitos da 

proposição com as normas e princípios materiais da Constituição Federal 

e da Constituição Estadual, especialmente no que tange a competência 

constitucional do Chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior 

da administração estadual, com a consecução de determinar a avaliação 

do mérito administrativo existente da medida legislativa de sua própria 

autoria.  

 

Vale dizer que se torna tipificado o interesse público e a sua condição 

materialmente uníssona com os ordenamentos jurídicos federal e 

estadual. Firma a ordem constitucional estadual: 
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Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do 

Estado auxiliado pelos Secretários de Estado.  

(...) 

 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

 I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção 

superior da administração estadual;” 

 

Isto posto, registra se em suma a total compatibilidade da proposição 

frente a ordem constitucional. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

No que se refere à juridicidade, a análise deve ser convergente a um 

arcabouço de fontes jurídicas admitidas pelo Direito, ou seja, a 

jurisprudência a doutrina e as leis infraconstitucionais. Em suma, a 

operacionalização exegeta deve ser trilhada implicando à proposição 

identidade e compatibilidade com os demais requisitos previstos em tais 

fontes, destacando in casu também o próprio Regimento Interno e/ou a 

legislação específica para a sua elaboração. 

 

Neste tocante, registra-se que o Projeto de Lei ora em apreço não traz 

nenhuma antinomia com as decisões judiciais ou mesmo com os 

ordenamentos jurídicos federal, estadual e municipais.  

 

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 
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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. 

 

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 lei está indicada de maneira expressa, respeitando o art. 8º 

da LC 95/98. Da mesma forma que foram 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 
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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, 

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 23/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado, bem como pela rejeição da emenda 

apresentada. 

 

 

Palácio Domingos Martins,           de abril de 2020. 

Enivaldo dos Anjos ____________________________ 

Euclerio Sampaio _____________________________ 

Marcelo Santos _______________________________ 
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Raquel Lessa _________________________________ 

Dary Pagung _________________________________ 
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