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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. 

 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 21/2021, encaminhado a 

esta Procuradoria Geral para elaboração de parecer técnico, em 

atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução Nº 

2.700/2009).  

Realizada a distribuição, a Sra. Procuradora designada ofereceu 

Parecer Técnico a respeito da matéria (fls. 15/22) em conformidade ao 

artigo 3º, inciso XX, da Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato 

da Mesa Nº 964/2018.  

A seguir, o Sr. Subcoordenador da Setorial apresentou opinativo 

(fls. 25/27), com fulcro no art. 10, inciso I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

Sobre o tema, insta registrar que a Constituição do Estado 

estabelece a competência exclusiva da Assembleia Legislativa para 

dispor sobre o seu regimento interno, nos seguintes termos: 

Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia 
Legislativa, além de zelar pela preservação da sua 
competência legislativa em face de atribuição 
normativa dos outros Poderes: 

[...] 

II - dispor sobre seu regimento interno; 
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De forma complementar, o art. 17, inciso IX, do Regimento 

Interno faz a seguinte distinção: 

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; 

 

Com o devido acato ao posicionamento da Sra. Procuradora 

designada, a antirregimentalidade e ilegalidade da proposta ora sob 

análise é clara. Inclusive, é pacífico o entendimento nesse sentido tanto 

em sede de controle preventivo (realizado no transcorrer do processo 

legislativo) quanto no controle repressivo (judicial). 

Isto posto, de maneira acertada o Sr. Subcoordenador 

consignou que 

(...) 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 
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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 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 (...). 

 

Portanto, tendo em vista a clara iniciativa privativa da Mesa 

Diretora para propor à Assembleia Legislativa, projeto de resolução, nos 

termos do artigo 56 da Constituição Estadual, dispondo sobre sua 

organização e funcionamento, com fulcro no art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, deixo de acolher as conclusões do Parecer 

Técnico e acolho integralmente as conclusões da Subcoordenação da 

Setorial Legislativa, e opino conclusivamente no sentido da ilegalidade e 

antirregimentalidade do Projeto de Resolução nº 21/2021. 

Em 11/01/2021. 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador-Geral  
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