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Projeto de Resolução nº 21/2021  

Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri 

Ementa: “Readequação do horário de 

expediente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (ALES).” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Resolução com a nobre 

intenção de determinar que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, realize, no prazo de 90 

(noventa) dias, estudos de viabilidade para implantação de jornada em turno único, 

de modo a reduzir o consumo de luz e água em suas dependências. Para tanto 

dispensa prazo de vacatio legis para início de sua pretensa vigência. 

A Procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela constitucionalidade 

do projeto de lei em apreço, inclusive alegando que “(...) 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 Interno”. 

Entretanto, data vênia, a análise jurídica desenvolvida apontou o diagnóstico claro 

que o projeto de resolução ora em comento possui antinomia com o Ordenamento 

Jurídico Estadual, que se funda no axioma balizador do Princípio Constitucional da 

Legalidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal (em mesma 

sintonia verifica-se o caput do art. 32 da Constituição Estadual), já que interfere 

diretamente em condição de estudo para reduzir a jornada de trabalho dos 

servidores públicos dos quadros da Ales. 

 

Como se verifica, o ponto de divergência jurídica encontra-se no fato de que o 

projeto é de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visa instituir procedimentos 

próprios para a Secretaria deste Poder Legislativo (in casu criando atribuição para 
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a Secretaria de Gestão de Pessoas de modo a impor a esta Diretoria da ALES a 

realização, no prazo de noventa dias, de estudos de viabilidade de jornada em 

turno único para os servidores deste Poder Legislativo), ferindo, destarte, tanto o 

Princípio da Reserva de Administração da Mesa Diretora, quanto a iniciativa 

legislativa privativa para apresentar projetos com esta modalidade temática, nos 

termos do que preceitua o inciso IX, do art. 17, do Regimento Interno. Vejamos o 

que define o Regimento Interno in verbis: 

 
 

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; 
 
(NEGRITOS NOSSOS) 

 
 

Aplicando o Princípio da Simetria de Formas que o Axioma Constitucional da 

Federação exige, aplica-se também para as Assembleias Legislativas a decisão 

proferida pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE. T. C. nº 0159/11. 

Tribunal Pleno. Rel. Conselheira Teresa Duere. Sessão realizada em 02.02.2011), 

que balizou de igual forma e conteúdo a questão, para reconhecer como tema de 

iniciativa legislativa privativa da Mesa Diretora do Poder Legislativo a matéria 

referente a organização e funcionamento deste Poder. In verbis:  

 

“(...) 
 
II – São de iniciativa privativa da Mesa da Câmara os projetos de lei 
que disponham sobre dotações das verbas destinadas no orçamento 
municipal à Edilidade, bem como aquelas que disponham sobre dotações 
das verbas destinadas no orçamento municipal à edilidade, bem como 
aquelas que disponham sobre organização e funcionamento de seus 
serviços administrativos, criação, transformação ou extinção de cargos, 
empregos e funções de seus servidores, e ainda sobre a remuneração 
destes, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
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III – Ao Vereador, deve-se garantir as condições necessárias ao exercício 
de suas funções constitucionais. A criação de Gabinetes dos Vereadores 
somente se dará se constatadas a necessidade e a capacidade financeira 
do Poder Legislativo Municipal. A sua instituição se dará por iniciativa de 
proposição da Mesa Diretora e deve ser aprovada em Plenário, que 
definirá os Gabinetes dos Vereadores como parte integrante da estrutura 
organizacional da Câmara Municipal. A gestão orçamentária, contábil e 
financeira é competência privativa do Presidente da Casa com o auxílio 
dos componentes da Mesa Diretora. 
 
IV – Observadas as disposições constantes na Constituição Federal, 
na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara, o 
Presidente da Câmara, a quem devem ser dirigidas inicialmente as 
proposições, poderá deixar de receber projetos de lei que sejam 
manifestamente inconstitucionais, ilegais ou antirregimentais, 
inclusive quando versarem sobre a matéria cuja iniciativa privativa é 
da Mesa Diretora.” 
 
(NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Outrossim, nota-se que, ao contrário do que concluiu a Procuradora designada, a 

inconstitucionalidade formal detectada é insanável e, portanto, não possui emenda 

que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o Projeto de Resolução nº 21/2021, 

de autoria do senhor Deputado Dr. Emílio Mameri, é formalmente inconstitucional e 

ilegal por ser antirregimental. 

Destarte, por firmar entendimento diverso do apontado pela Procuradora de piso, 

opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do Parecer Técnico exarado às fls. 15 a 22 dos 

autos eletrônicos do referido Projeto de Resolução nº 21/2021. 

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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