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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2022 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Altera o art. 137 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, e o art. 10 da Lei Complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 29/2022, de autoria do Exmo. 

Governador do Estado, que altera o art. 137 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, e o art. 10 da Lei Complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015, 

com os objetivos de garantir às servidoras públicas, mães de recém-nascidos 

submetidos à internação hospitalar por período superior a 14 (quatorze) dias, em 

decorrência de complicações do parto, a prorrogação da licença-gestação pelo mesmo 

prazo da internação, assim como as ampliações dos prazos das licenças gestação e 

paternidade dos servidores contratados temporariamente, de 120 (cento e vinte) para 

180 (cento e oitenta) e de 5 (cinco) para 20 (vinte) dias, respectivamente, nos seguintes 

termos: 

Art. 1º O art. 137 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, passa 
a vigorar acrescido do § 5º com a seguinte redação:  

“Art. 137. (...)  
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(...)  

§ 5º No caso de internação hospitalar da criança ou da servidora 
pública, em decorrência do parto, por mais de 14 (catorze) dias, a 
licença será prorrogada por idêntico prazo.” (NR)  

Art. 2º O art. 10 da Lei Complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 10. (...)  

I - por gestação, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;  

II - paternidade, de 20 (vinte) dias corridos a partir da data do 
nascimento. (...).” (NR) 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

O projeto foi protocolado no dia 31/05/2022 e lido no aditivo do expediente 

da Sessão Ordinária do dia 06/06/2022. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 12/13, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial 

no projeto de lei. 

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. 9, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na 

norma regimental. 

Após, foram protocoladas as Emendas nº 01 e 02, ambas de origem 

parlamentar, as quais visam a aplicação das disposições do projeto às licenças-

maternidade em curso quando da publicação da norma. 

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 
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(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer 

parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

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

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das 

normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

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

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com 

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

(artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto em apreço altera o art. 137 da 

Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o art. 10 da Lei Complementar nº 

809, de 23 de setembro de 2015, com os objetivos de garantir às servidoras públicas, 

mães de recém-nascidos submetidos à internação hospitalar por período superior a 14 

(quatorze) dias, em decorrência de complicações do parto, a prorrogação da licença-

gestação pelo mesmo prazo da internação, assim como as ampliações dos prazos das 

licenças gestação e paternidade dos servidores contratados temporariamente, de 120 
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(cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) e de 5 (cinco) para 20 (vinte) dias, 

respectivamente. 

Logo, atuou o Estado no uso de sua competência remanescente ou residual, 

como preceitua o § 1º do art. 25 da Constituição Federal:  

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. 
 

Assim, em face da capacidade de auto-organização e autogoverno 

outorgada pela Carta Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 1º), é de se 

concluir que compete a esta Casa Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 

dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 55, caput, da Constituição 

Estadual, litteris: 

Art. 55.  Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do 
Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especialmente sobre: (grifou-se) 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no entanto, quanto ao exercício dessa 
prerrogativa institucional (essencialmente limitada em sua extensão), aos 
condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal, pois é nesta 
que reside o núcleo de emanação (e de restrição) que informa e dá substância 
ao poder constituinte decorrente que a Lei Fundamental da República confere a 
essas unidades regionais da Federação. Doutrina. Precedentes

1
.  

 

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em apreço, não havendo, 

portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, conforme art. 

25, parágrafo primeiro da CRFB/1988. 

                                                 
1
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: Julgamento: 

14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
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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).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

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

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 172. 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 fundamento 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.3 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de 
autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários 
princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador 
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo 
sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. Precedentes.

4
 

 
 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a 

Constituição Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a competência 

para propor leis sobre organização administrativa e de pessoal e sobre 

                                                 
2
 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. 
3
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
4
 STF. ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 22-8-2008. No mesmo sentido: ADI 291, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 
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servidores  públicos  do  Poder  Executivo,  seu  regime  jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 

inatividade, verbis: 

Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: 

(...) 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV -  servidores  públicos  do  Poder  Executivo,  seu  regime  jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;  

 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República para 

deflagrar o processo legislativo que disponha sobre servidores públicos da União e 

Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria   

(art. 61, § 1°, inciso II, alínea c, da CF), bem como possibilita a edição de decreto 

executivo autônomo para a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da 

CF). 

Nesse sentido, a inciativa reservada das leis que versem sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos nas palavras do Ministro Celso de Mello “revela-se, 

enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder Executivo, 

projeção específica do princípio da separação de poderes”. (ADI 248/RJ) 

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de lei em apreço, observa-se que 

trata de direitos de servidores públicos, em contrapartida a deveres impostos ao Estado 

do Espírito Santo. Assim, como o projeto foi proposto pelo Governador do Estado, não 

há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 
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Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo. 

No tocante às Emendas nº 01 e 02, propostas por parlamentares ao projeto 

em apreço, não padecem de vício de inconstitucionalidade, uma vez que, além de 

possuírem pertinência temática com o projeto inicial, não acarretam aumento de 

despesa, como estabelecem o art. 63, inciso I, da CF, e art. 64, inciso I, da CE, bem 

como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal5.    

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de lei 

complementar, uma vez que busca alterar também outra lei complementar.  

O regime inicial de tramitação é o ordinário, já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência. 

Relativamente a quorum, é importante ressalvar que existem dois tipos: 

a) quorum de votação: é aquele necessário para que ocorra deliberação do 

plenário ou da comissão a respeito de certa proposição, e não para aprovar o Projeto. 

O quorum de votação, no caso em tela, é de maioria absoluta dos membros (mais de 

50% dos membros) (art. 59 da Constituição do Estado e art. 194 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

                                                 
5
 EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROJETO DE LEI. EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA 
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Judiciário, 
desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Precedentes. 2. 
Hipótese em que, para se chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar a 
legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 
280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários 
advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 
(RE 1283711 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-222  DIVULG 09-11-2021  PUBLIC 10-11-2021) 
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b) quorum de aprovação: é aquele necessário para aprovar o Projeto. O 

quorum de aprovação da lei complementar é de maioria absoluta dos membros, em um 

único turno (art. 68 da Constituição do Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

Como o projeto exige quorum de votação especial, o processo de votação a 

ser utilizado é o nominal, nos termos do art. 202, inc. I, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa. 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2 DA 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. 

No caso vertente, a proposição visa resguardar o direito à convivência 

familiar e a formação do vínculo materno-infantil entre as mães servidoras públicas e 

seus bebês recém-nascidos. Logo, está em linha com o preceituado na Constituição 

Federal, quando classifica como direito social a proteção à maternidade e à infância, e 

estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação. Observe: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
    
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
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convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
 
 

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a 

questão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, garantindo, em tutela 

de urgência, o direito à extensão da licença maternidade pelo mesmo período de 

internação do recém-nascido, in verbis: 

 

Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO 

NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. 

FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. 

PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO 

PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO 

PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE 

LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-

MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS 

FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS 

CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO 

PROTETIVO. (...) 3. O reconhecimento da qualidade de preceito 

fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a 

proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais 

(art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no 

caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime 

de proteção desses direitos. 4. Além disso, o bloco de constitucionalidade 

amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os 

Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda 

ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a 

redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de 

incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350031003700390032003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2022 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

10 

 

atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações 

concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à 

amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, 

evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do 

período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no 

julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, 

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 

20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 

09-10-2018). 5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em 

relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas 

vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o 

peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em 

relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento 

aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido 

pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 

6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que 

as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente 

privadas do período destinado à sua convivência inicial. 7. Premissas que 

devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o 

direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias 

devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, 

fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. 8. O 

perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A 

cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se 

contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do 

salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, 

de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da 

Constituição. 9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a 

liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, 

§1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, 

ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar 

(com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas 

constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de 

prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-

maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do 
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recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o 

período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, 

da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.
6
 

 

Nessa linha de raciocínio, o projeto de lei ora analisado está de acordo com 

as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores, 

não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, respeita 

as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto 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 

                                                 

6
 STF. ADI 6327 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-154  DIVULG 18-06-2020  PUBLIC 19-06-2020. 
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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 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição 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. 

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

art. 8º da LC 95/98. 

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 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 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o 

conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 12/13), ficando evidenciado o 
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atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação 

dos atos normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

Complementar nº. 29/2022, de autoria do Exmo. Governador do Estado, assim como 

das Emendas nº 01 e 02, propostas por parlamentares, nos termos da fundamentação 

supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 14 de junho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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