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PARECER TÉCNICO 

Projeto de Lei Complementar nº 29/2018 

Autor: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

Assunto: Institui o Programa de Modernização do Controle Externo, adota o 

Modelo de Gestão por Resultados, institui a Bonificação por Desempenho e a 

Bonificação por Execução de Atividade Especial no âmbito do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 29/2018, de autoria do 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que tem por finalidade 

instituir o Programa de Modernização do Controle Externo, adotar o Modelo de 

Gestão por Resultados, instituir a Bonificação por Desempenho e a Bonificação por 

Execução de Atividade Especial no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo e dar outras providências. 

Em sua justificativa, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo informa que a proposição foi examinada e aprovada pelo Corpo 

Deliberativo daquela Corte de Contas. Informa também que a nova estrutura 

organizacional do Tribunal de Contas resulta de um impulso de fixar de vez a cultura 

do planejamento das suas ações e inovações e disseminá-las para seus 

jurisdicionados. Argumenta que o objetivo da proposição é aperfeiçoar os serviços 

prestados à população, com o aprimoramento do controle externo, trazendo mais 

eficiência na avaliação das políticas públicas. Ressalta que o presente projeto 

possibilita a implantação de ferramentas e de indicadores de medição de 

desempenho e de resultado, para que se tenha cada vez mais eficiência e efetividade 

na atuação do controle externo. 

Ao propor a instituição de bônus de desempenho e bônus por execução 

de atividade especial, o autor argumenta que o projeto de lei complementar visa 
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estimular a participação dos servidores no processo de planejamento e gestão por 

projetos, permitindo a valorização do servidor sem comprometer a situação 

orçamentária financeira do Tribunal de Contas. Informa ainda que os recursos 

necessários alusivos ao cumprimento da proposta estão em consonância com a Lei 

no. 10.874/2018 e a Lei no. 10.784/2017 e proposta orçamentária do Tribunal para o 

exercício de 2019, bem como da adequação á capacidade orçamentária financeira 

projetada para o Plano Plurianual 2016/2019 (Lei no. 10.489/2016), sem comprometer 

os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A matéria foi protocolada no dia 11.12.2018 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 12.12.2018. A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa no dia 18.12.2018. Pedido de instrução/diligência realizado por 

esta Procuradora no dia 20.12.2018. Em resposta ao pedido de instrução, 

documentos anexados pela Procuradoria Geral no dia 31.01.2019. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei Complementar no. 29/2018 e que incumbe a esta Procuradoria 

prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à 

conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem 

analisar aspectos econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 
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2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva instituir o Programa de Modernização 

do Controle Externo, adotar o Modelo de Gestão por Resultados, instituir a 

Bonificação por Desempenho e a Bonificação por Execução de Atividade Especial no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dar outras providências. 

Verifica-se a competência legislativa estadual para deflagrar o 

presente procedimento, por se tratar de matéria inteiramente relacionada a órgão 

do próprio Estado do Espírito Santo, qual seja, o Tribunal de Contas. Trata-se da 

chamada competência legislativa remanescente, estabelecida pelo art. 25, § 1º. 

da CRFB/1988, verbis: 

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. 
 
 

                                           
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. 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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Portanto, resta evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei Complementar 

no. 29/2018. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 173. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como 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 CE/1989, em seu art. 63, a possibilidade de 

iniciativa de leis pelo Tribunal de Contas. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições daquele órgão devem estar inseridas em norma cuja 

iniciativa é reservada àquela autoridade. In verbis: 

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.) 

 

                                           
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
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Cabe destacar a ampla e pacífica jurisprudência do STF no sentido de 

que a iniciativa de leis que tratam da organização e estrutura internas do tribunal de 

contas é daquele órgão. O STF ainda estabelece a obrigatoriedade da adoção, pelos 

Estados-membros, do modelo federal de organização do Tribunal de Contas da 

União e do Ministério Público a ele relacionado, em razão do princípio da simetria. 

(Informativo STF no. 659). In verbis: 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual nº 
2.351, de 11 de maio de 2010, de Tocantins, que alterou e revogou 
dispositivos da Lei estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins). Lei originária de 
proposição parlamentar. Interferência do Poder Legislativo no poder de 
autogoverno e na autonomia do Tribunal de Contas do Estado. Vício de 
iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Medida cautelar deferida. 
Procedência da ação. 1. As cortes de contas seguem o exemplo dos 
tribunais judiciários no que concerne às garantias de independência, 
sendo também detentoras de autonomia funcional, administrativa e 
financeira, da quais decorre, essencialmente, a iniciativa reservada para 
instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e 
funcionamento, conforme interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96, 
II, d, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal tem se orientado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade 
formal, por vício de iniciativa, das disposições que, sendo oriundas de 
proposição parlamentar ou mesmo de emenda parlamentar, impliquem 
alteração na organização, na estrutura interna ou no funcionamento dos 
tribunais de contas. Precedentes: ADI 3.223, de minha relatoria, Tribunal 
Pleno, DJe de 2/2/15; ADI 1.994/ES, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 8/9/06; ADI 
nº 789/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/12/94. 3. A Lei nº 1.284/2010 é 
formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa, pois, embora resultante 
de projeto de iniciativa parlamentar, dispôs sobre forma de atuação, 
competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas 
estadual. 4. Ação julgada procedente.  
(ADI 4418, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
15/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 
PUBLIC 03-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-053 DIVULG 17-03-2017 
PUBLIC 20-03-2017) 

 
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

MEDIDA CAUTELAR. ATRICON. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/2011. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO 
ÀS PRERROGATIVAS DA AUTONOMIA E DO AUTOGOVERNO DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. As Cortes 
de Contas do país, conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e 
por esta Suprema Corte, gozam das prerrogativas da autonomia e do 
autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa reservada para 
instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e 
seu funcionamento, como resulta da interpretação lógico-sistemática 
dos artigos 73, 75 e 96, II, “d”, CRFB/88. Precedentes: ADI 1.994/ES, Rel. 
Ministro Eros Grau, DJe 08.09.06; ADI nº 789/DF, Rel. Ministro Celso de 
Mello, DJ 19/12/94. (...) 4. Inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 
Estadual nº 142/2011, de origem parlamentar, que altera diversos dispositivos 
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da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por 
dispor sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e 
organização do Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa privativa à 
referida Corte. 5. Deferido o pedido de medida cautelar a fim de determinar a 
suspensão dos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 142, de 08 de 
agosto de 2011, da lavra da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, até o julgamento definitivo da presente ação direta de 
inconstitucionalidade. 
(ADI 4643 MC, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
06/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2014 
PUBLIC 28-11-2014) 

 
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 

10.926/1998 do Estado de Santa Catarina. Tribunal de contas. Vício de 
iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Transposição de cargos de corte de 
contas para o quadro de pessoal do Poder Executivo. 1. Inconstitucionalidade 
formal de dispositivo acrescentado por emenda parlamentar que transpõe 
cargos de analista de controle externo do quadro de pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina para o grupamento funcional do Poder 
Executivo local. Essa transposição promove indiretamente a extinção de 
cargos públicos pertencentes à composição funcional do Tribunal de Contas 
do Estado. 2. Conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e pelo 
Supremo Tribunal Federal, gozam as cortes de contas do país das 
prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, 
essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar processo 
legislativo para criar ou extinguir cargos, como resulta da interpretação 
sistemática dos arts. 73, 75 e 96, II, b, da Constituição Federal (cf. ADI nº 
1.994/ES, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 8/9/06; ADI nº 789/DF, Relator 
o Ministro Celso de Mello, DJ de 19/12/94). 3. A jurisprudência da Corte é 
firme no sentido de que a Constituição Federal veda ao Poder 
Legislativo formalizar emendas a projetos de iniciativa exclusiva se 
delas resultar aumento de despesa pública ou se forem elas totalmente 
impertinentes à matéria versada no projeto (ADI nº 3.288/MG, rel. Min. 
Ayres Britto, DJ de 24/2/11; ADI n° 2350/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 
de 30/4/2004). No caso dos autos, o projeto original já versava acerca da 
transposição de cargos públicos, mas essa transposição limitava-se a cargos 
do quadro do Poder Executivo. 4. Ação julgada procedente. 
(ADI 3223, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 
PUBLIC 02-02-2015) 

 

Como a matéria da presente proposição trata, de forma direta, sobre 

servidores públicos, é pertinente examinar se ocorreria a iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo, à luz do que determina o art. 61, § 1º , II, “a” e “c”5 e do princípio 

                                           
5 Art. 61. (...) 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
(...) 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
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da simetria. O STF já se posicionou sobre o tema para esclarecer que em tais casos 

não ocorre iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Senão vejamos: 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais 
nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores 
públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 
2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio 
da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de 
prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a 
alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, 
tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão 
geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre 
reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração 
dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as 
situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto 
normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais 
reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o 
princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em 
legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da 
lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. 
Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da 
Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 
1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. 
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte 
conhecida, julgada improcedente. 
(ADI 3599, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-
2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-
00569) 

 

Portanto, não há que se falar em vício de iniciativa.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo para apresentar o 

presente Projeto de Lei, não há que se falar em vício de inconstitucionalidade formal 

orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei Complementar nº 29/2018, em seu art. 16, busca 

acrescer funções gratificadas àquelas previstas na Lei Complementar no. 660/2012. 

Em respeito ao princípio constitucional do paralelismo das formas, nos termos do 
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disposto no art. 68, parágrafo único
6
 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. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, têm-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1487 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 2218, observado o disposto no art. 2239 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: a proposição deverá ser discutida 

e votada em um único turno (art. 15010 do Regimento Interno); exigindo, para sua 

aprovação, o quórum de maioria absoluta de votos (art. 6811 da CE/1989). 

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l12, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser de votação 

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

com o disposto no inciso II do art. 20013 c/c o inciso I do art. 20214, todos do 

Regimento Interno desta Casa de Leis. 

                                           
6
 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: 
7 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 
III - especial. 
8 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
9 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
10

 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. 
11

 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. 
12 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 
II - nominal; 
13

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

II - nominal; 
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Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição, 

desde que adotadas as emendas recomendadas na conclusão deste parecer. 

 

2.2. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

A CRFB/1988, em seu art. 169, assim estabelece: 

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. 
§ 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) 
 
 

Portanto, duas são as condições que devem concorrer para que seja 

admissível a concessão de qualquer vantagem remuneratória: 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 Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, 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 

                                                                                                                                    
14

 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
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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. 

A proposição é compatível com os textos das Constituições Federal ou 

Estadual, não havendo que se falar, assim, em ofensa a quaisquer princípios, 

direitos e garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, e está de 

acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, estabelecidos pelo 

art. 32 da CE/1989. 

Como se trata de matéria atinente a instituição de programa e de 

bonificações no âmbito do Tribunal de Contas, não ocorre violação a Direitos 

Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

Assim, o Projeto de Lei Complementar no. 29/2018 está de acordo com as 

regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

2.3. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 15 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de 

Lei está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais 

Superiores. Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

                                           
15 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada, desde que com a 

emenda sugerida. 

Em complementação ao caput do art. 169 da Constituição Federal, a Lei 

Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece, em 

seu art. 19, II, 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 Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, o incremento das despesas previstas na 

proposição legislativa deverá ser atestado pela Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas; nos termos dos arts. 42, V 

do Regimento Interno da ALES16. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 21, condiciona a validade 

dos atos que resultem em aumento de despesa com pessoal ao cumprimento de 

alguns requisitos. Senão vejamos: 

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. 

 

Em suma, para que seja válido e eficaz, o ato que importe em majoração 

das despesas com pessoal, além de atender as exigências contidas no já analisado 

art. 169, § 1º da CF, deverá observar também: i) o art. 37, XIII, da CRFB/1988, que 

veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias; ii) as 

exigências dos artigos 16 e 17 da LRF, que compõem as regras básicas para a 

realização de qualquer despesa pública; iii) o limite legal de comprometimento com o 

pessoal inativo, que o aumento pretendido não poderá extrapolar; iv) a proibição de 

                                           
16

 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; 
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concessão do aumento nos últimos 180 dias do último ano do mandato do titular do 

Poder, que, neste caso, por analogia (já que o Tribunal de Contas não é um Poder 

em si), se refere ao Presidente do Tribunal de Contas. 

Já os arts. 16 e 17 da LRF assim estabelecem: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
II - 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. 
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de 
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercício; 
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a 
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 
§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, 
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
 
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. 
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 
e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 
(...)§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá 
as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da 
lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da 
implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o 
instrumento que a criar ou aumentar. 
(...) 
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Após pedido de diligência, o processo foi instruído com a estimativa do 

impacto orçamentário da despesa, não apenas o exercício que o dispêndio entrará 

em vigor, mas também os dois seguintes; a 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, acompanhada das premissas e 

metodologias de cálculo utilizadas. 

Quanto à demonstração da origem dos recursos para o seu custeio, este 

requisito deverá ser atestado pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas; nos termos do art. 42, V do Regimento 

Interno17. 

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

apresenta-se 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. 

Em relação às formalidades previstas no Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/2009), cabe destacar que o seu art. 147 assim determina: 

Art. 147. As proposições que não forem ultimadas na legislatura serão 
arquivadas, salvo as: 
I - de iniciativa popular; 
II - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador Geral de Justiça; 
III - mensagens encaminhadoras de vetos governamentais; 
IV - pendentes de aprovação de redação final. 
(...) 
§ 2º As proposições não arquivadas ou desarquivadas na forma deste 
artigo sofrerão uma discussão suplementar se as Comissões a que 
estejam afetas já tiverem emitido os respectivos pareceres na legislatura 
anterior. 
 
 

Em que pese o fato de o Tribunal de Contas não se tratar de Poder (e, 

ainda, ser órgão vinculado ao próprio Poder Legislativo), entende-se, por analogia, e 

                                           
17

 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; 
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especialmente considerando-se a autonomia que o órgão possui, que o presente 

caso enquadra-se na hipótese do inciso II do art. 147 do Regimento Interno. 

Como não houve, até o momento, parecer de qualquer Comissão na 

presente proposição, não se faz necessária a discussão suplementar prevista no § 

2º supratranscrito. 

Feitas essas considerações, conclui-se que o projeto de lei complementar 

não afronta a legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a todos os 

preceitos.  

 

2.4. Técnica Legislativa 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Cumpridas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998 (“o primeiro artigo do 

texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação”) e do art. 11, III, “c”, 

(nos parágrafos devem ser expressos “os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida”).  

Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Foram respeitadas as regras do art. 11, I, 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. 
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A vigência da resolução está indicada de maneira expressa (art. 18.), 

respeitando o art. 8º da LC 95/1998, que recomenda a reserva de vigência na data 

de sua publicação aos projetos de pequena repercussão, o que se aplica ao 

presente. Recomenda-se apenas emenda para excluir o termo “com efeitos a partir 

de 01 de janeiro de 2019”, considerando que esta data já foi superada, e efeitos 

retroativos não são admitidos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, 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. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

Complementar no. 29/2018, de autoria do Exmo. Presidente do tribunal de Contas do 

Espírito Santo, com a adoção da seguinte emenda: 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei Complementar n° 29/2018: 

- O art. 18 do Projeto de Lei Complementar no. 29/2018 passa a ter a 

seguinte redação: 

Art. 18 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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