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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2021 

AUTOR: Deputado Emílio Mameri.  

EMENTA: “Dispõe sobre a realização de 

estudos de viabilidade para a implantação de 

jornada em turno único na Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES.” 

 

I – Relatório 

 

 

Trata-se do PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21/2021, ora apresentado 

pelo Excelentíssimo Deputado Emílio Mameri, tem a seguinte ementa: “Dispõe 

sobre a realização de estudos de viabilidade para a implantação de jornada 

em turno único na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – 

ALES”.  

 

O Autor, em sua justificativa, ressalta a importância da presente 

proposição: “O Espírito Santo está em “Estado de Alerta”. E nós também 

precisamos rever nossas atitudes coletivas e individuais, enquanto poder 

público e cidadãos, no sentido de preservar os recursos naturais”. 

 

A matéria foi protocolada em 28/09/21, lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 29 do mesmo mês e ano, aguardando sua publicação no 

Diário do Poder Legislativo-DPL, medida que não pode ser dispensada nos 

termos do art. 149 do Regimento Interno desta Casa de Leis (Resolução nº  

2.700/2009) 
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Em atendimento à solicitação do Senhor Procurador Geral, 

encaminhamos Parecer Técnico, onde consta um exame prévio acerca do 

aspecto constitucional, legal e regimental do presente Projeto de Resolução nº 

20/2010, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700/09. 

 

É o relatório. 

 

II – Fundamentação 
 

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. 

 

 Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.  

 

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).   
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A matéria do presente Projeto de Resolução tem por finalidade a 

realização de estudos de viabilidade para a implantação de jornada em 

turno único na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – 

ALES, com intuito de proteger os recursos naturais e evitar a escassez de 

água e energia. Notadamente, a matéria está ligada a proteção do meio 

ambiente de nossa população. 

 

Em relação à saúde, a CRFB/1988, em seu art. 24, VI e VIII estabelece a 

competência legislativa concorrente para tratar da matéria. In verbis: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:  

 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

 § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

 § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados.  

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. 

 § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (original sem 

destaque) 

 

Constatada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, 

verificamos pela exegese das regras constitucionais e regimentais contidas 
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nos artigos acima descritos, que a espécie normativa adequada para tratar do 

tema é de Resolução, estando o projeto, neste aspecto, em conformidade com 

os princípios norteadores do direito positivo e de acordo com as formas do 

direito, no campo da licitude e da legalidade, portanto. 

 

Nesse sentido, que assinala a competência exclusiva do Poder 

Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se que a 

competência para iniciativa do processo legislativo é concorrente, nos termos 

do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância 

obrigatória nos Estados e Municípios, restringindo-se, no entanto, aos 

parlamentares e, por consequência, excluindo a iniciativa privativa de outros 

agentes políticos ou órgãos extraparlamentares, por se tratar de competência 

exclusiva do Poder Legislativo, consoante previsto no artigo 27, § 3º, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 27. (...)  

 

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu 

regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua 

secretaria, e prover os respectivos cargos. 

 

 No entanto, a vista da matéria abranger, latu sensu, os serviços 

administrativos da Secretaria da Assembleia Legislativa, cabe verificar se sua 

inciativa não se submete a competência privativa da Mesa, nos termos do 

artigo 17, inciso IX, do Regimento Interno1. 

 

 Neste sentido, deve ser interpretado de forma restritiva aquilo que 

dispõe o mencionado dispositivo regimental, que entende a prerrogativa para 

iniciativa privativa de projetos por parte da Mesa Diretora, da mesma forma do 

entendimento aplicável as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, 

previstas em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição Federal - matérias 

                                                 
1
 Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento Interno ou por resolução 

da Assembleia Legislativa, ou delas implicitamente resultantes: (...) IX - propor, privativamente, à 

Assembleia Legislativa, projeto de resolução, nos termos do artigo 56 da Constituição Estadual, dispondo 

sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do seu pessoal, criação e extinção de cargos, 

empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias; 
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relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se 

refere a servidores e órgãos do Poder Executivo - conforme Jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Federal3 , in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 

1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. 

REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR 

QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADOMEMBRO. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. 

CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. 

SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO 

DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE 

DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS 

PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO 

IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, 

INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo 

requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da 

Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer 

projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do 

Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil – 

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, 

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder 

Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, 

da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, 

em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça 

gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária, 

consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no 

inciso I consubstancia matéria de índole processual - concessão 

definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita - tema a ser 

disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º 
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que estabelece a perda do direito à assistência judiciária gratuita do 

sucumbente na ação investigatória que tenha sido proposta pelo 

Ministério Público e que tenha como suporte o resultado positivo do 

exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da 

Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da 

decisão judicial que determinar o ressarcimento das despesas 

realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do 

artigo 2º. 7. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar 

inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a 

expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação", 

constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do 

Amazonas. ADI 3394 / AM - Relator (a): Min. EROS GRAU - 

Julgamento: 02/04/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

(GRIFAMOS) 

 

 Nesta toada, nos termos da Jurisprudência mencionada, resta claro que 

realização de estudos de viabilidade para a implantação de jornada em turno 

único na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com vistas a 

com intuito de proteger os recursos naturais e evitar a escassez de água e 

energia, não implica na criação de cargos ou em alteração da estrutura de 

qualquer órgão da Assembleia Legislativa, não se inserindo na competência 

privativa da Mesa Diretora para iniciativa das resoluções que disponham sobre 

as matérias elencadas no inciso IX do artigo 17 do Regimento Interno. 

 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a maioria simples ou 

relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição Estadual; que o regime 

inicial de tramitação e o processo de votação, a princípio, são, respectivamente, o 

ordinário e o simbólico, conforme deflui da interpretação sistêmica das 

disposições contidas nos artigos 148, inciso II2; 200, incisos I e II; e 202, incisos I 

e II3, todos do Regimento Interno.. 

 

                                                 
2
 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - 

ordinária; III – especial. 
3
 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; Art. 202. A votação nominal será 

utilizada: I - nos casos em que seja exigido quórum especial para votação, à exceção dos previstos neste 

Regimento; II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 
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Realizado o estudo da constitucionalidade formal, resta submeter à 

proposição que ora se analisa pelo prisma constitucional em seu aspecto material, 

comparando-a com as regras e princípios que compõem o chamado bloco de 

constitucionalidade. Neste ponto, as normas introduzidas no referido Projeto 

encontram plena compatibilidade com os preceitos constantes nas Constituições 

Federal e Estadual.  

 

Ressalta-se que o objeto do presente Projeto de Resolução não se 

relaciona com a problemática da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o 

projeto de resolução não ataca o núcleo essencial de nenhuma Cláusula Pétrea.  

 

Prosseguindo, cumpre esclarecer que inexiste violação ao princípio da 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, 

inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente por 

que se adequa as normas legais e regimentais vigentes, e colima para a 

concretização da própria Constituição Federal, conforme se depreende das 

disposições dos seus artigos 23, inciso VI, e 170, inciso VI, dentre outros.4 

 

A proposta, nos termos em que se encontra redigida, encontra 

compatibilidade com o ordenamento jurídico infraconstitucional federal e estadual. 

Assim, não ofende quaisquer normas disciplinadas no Regimento Interno desta 

Casa de Leis. 

 

Referentemente ao aspecto da técnica legislativa empregada no Projeto em 

apreço, fica evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar 

Federal nº 95/98, alterada pela LCF 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

                                                 
4
 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
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Pertinente à sugestão da Diretoria de Redação (fls. 11), devendo esta ser 

acatada para que a redação do Projeto de Resolução a observe em todos os seus 

termos. 

 

No que se refere à vigência da lei no tempo, assim dispõe o art. 8º da Lei 

Complementar nº 95/98: 

 

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de 

modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha 

amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na 

data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 

 

In casu, não há que se falar em norma de grande repercussão, não 

havendo qualquer ressalva a ser feita no que tange à vigência da lei no tempo. 

 

Em suma, resta confirmado que o Projeto de Resolução nº 21/2021, é 

material e formalmente constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa 

empregada em sua elaboração e redação, o que nos leva a seguinte: 

 

III – CONCLUSÃO 
 

Assim analisado, concluímos no sentido de que o Projeto de Resolução nº 

21/2021, de autoria do ilustre Deputado Emílio Mameri, é CONSTITUCIONAL, 

LEGAL, JURÍDICO E DE BOA TÉCNICA LEGISLATIVA e consequentemente, 

poderá prosseguir sua tramitação normal nesta Casa de Leis.  

 

É como entendemos e opinamos. 

 

Vitória, 08 de outubro de 2021. 

 

 
 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora Adjunta 
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