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I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição do Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, que apresenta o seguinte assunto: "Modifica 

regras do regime próprio de previdência social e dá outras providências”. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a tramitação da 
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proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um 

dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 13/11/2019, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 19/11/2019. 

 

Houve publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo de 

20.11.2019. 

 

 Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer 

técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno - Resolução nº 2.700 do 

ano de 2009. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

A- ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE E DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  

A.1 - Competência para dispor sobre a matéria e competência 

de iniciativa  

 

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 Estado federado é assegurada nos termos da Carta da 

República e se materializa através do poder constituinte derivado decorrente, ou 

seja, por meio da promulgação de Constituições Estaduais, condicionadas ao 

atendimento aos preceitos e princípios da Constituição Federal. 

                                                 
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.  

Identificador: 340036003400340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 27/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 3 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in 

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

3
. (original sem grifo) 

 

Em relação à competência para dispor quanto à matéria veiculada 

na proposição, a Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 24, que a competência 

para legislar sobre previdência social é concorrente entre União, Estados e 

Distrito Federal, ou seja, cabe à primeira editar normas de caráter geral e, aos 

segundos, regular as especificidades que possuam sobre o assunto. 

 

No âmbito da legislação concorrente, a doutrina tradicionalmente 

classifica-a em cumulativa sempre que inexistirem limites prévios para o exercício 

da competência, por parte de um ente, seja a União, seja o Estado-membro, e em 

não cumulativa, que propriamente estabelece a chamada repartição vertical, pois, 

dentro de um mesmo campo material (concorrência material de competência), 

reserva-se um nível superior ao ente federado União, que fixa os princípios e 

normas gerais, deixando-se ao Estado-membro a complementação. 

 

A Constituição brasileira adotou a competência concorrente não-

cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao 

estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal 

especificá-las, através de suas respectivas leis. 

 

Constata-se, nesse sentido, a competência legislativa Estadual para 

deflagrar o presente processo legislativo, seja em razão da mencionada 

                                                 
3
 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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competência concorrente, seja em razão de sua competência residual (art. 25, 

caput e §1º, da Constituição Federal), tratando-se de matéria relacionada à 

Administração Pública Estadual, inscrita no Capítulo V do Título III da Constituição 

Estadual de 1989, e ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores 

públicos estaduais. 

 

O envio da presente PEC decorre da promulgação da Emenda 

Constitucional Federal nº 103/2019 que altera o sistema previdenciário social e 

estabelece regras de transição e disposições transitórias. A EC nº 103/2019 

estabelece novas regras alterando substancialmente as regras do Regime Próprio 

de Previdência Social.  

 

Quanto à competência de iniciativa, a Constituição Estadual 

estabelece, em seu art. 62, os legitimados a deflagrar o processo legislativo para 

emendar a Constituição. In verbis: 

 

Art. 62.  A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia 
Legislativa; 
II - do Governador do Estado; 
III - de iniciativa popular, na forma do art. 69; 
IV - de um terço, no mínimo, das Câmaras Municipais. 
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio que 
abranja o território do Estado. 
§ 2° A proposta será discutida e votada em dois turnos, 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos membros da Casa. 

  Parágrafo 2º  com redação dada pela EC  n.º 14/98.  
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da 
Assembleia Legislativa, com o respectivo número de ordem. 
§ 4° A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou 
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa 

 

A Constituição Federal e a Constituição Estadual asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente 

em seus arts. 2º e 174. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

                                                 
4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena 

de violação do princípio da separação dos Poderes. 

A respeito da iniciativa para a Proposta de Emenda à Constituição, 

entende-se que, por decorrência do art. 61, §1º, inciso II, alínea “c”, da 

Constituição Federal, e do art. 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição 

Estadual de 1989, é prerrogativa do chefe do Poder Executivo Estadual a 

apresentação de proposições legislativas que visem a alteração do regime de 

servidores públicos civis e do seu regime de previdência social: 

 

Art. 63 [...] 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do 

Estado as leis que disponham sobre: 

[...] 

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; [...] (g.n.) 

 

Com fulcro em tal normativa, denota-se que a Constituição, 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.5 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 616, e 

a Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único7, as disposições 

                                                                                                                                                    
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
5
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São 

Paulo: Saraiva, p. 902. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-

Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 

Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério 
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normativas cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com 

efeito, as matérias relacionadas a alteração das normas relativas ao regime 

de servidores públicos civis e da sua previdência social devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Cabe destacar, nesse ponto, o entendimento consolidado no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as hipóteses de iniciativa 

reservada do chefe do Poder Executivo são aplicáveis não só à legislação 

infraconstitucional, mas também às Propostas de Emenda à Constituição, no 

âmbito dos Estados federados: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA Nº 10/2001 

À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. 

1. Ação direta proposta em face da Emenda Constitucional nº 10/2001 à 

Constituição do Estado do Paraná, a qual cria um novo órgão de polícia, 

a “Polícia Científica”. 

2. Vício de iniciativa em relação à integralidade da Emenda 

Constitucional nº 10/2001, uma vez que, ao disciplinar o 

funcionamento de um órgão administrativo de perícia, dever-se-ia 

ter observado a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo 

prevista no art. 61, § 1º, II, e, da CF/88. Precedentes: ADI nº 3.644/RJ, 

ADI nº 4.154/MT, ADI nº 3.930/RO, ADI nº 858/RJ, ADI nº 1.746/SP-MC. 

3. Ação direta julgada procedente. (STF ADI Nº 2616, Plenário, Rel. Min. 

Dias Toffoli, julgado em 19/11/2014) (g.n.) 

 

PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

                                                                                                                                                    
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 

transferência para a reserva.  
7 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 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:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de 
sua remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

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; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 

Identificador: 340036003400340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 27/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 7 

DESCABIMENTO DE ADITAMENTO. II – PROCESSO LEGISLATIVO. 

VÍCIO DE INICIATIVA. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE 

PREVÊ AFASTAMENTO DE MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

I – Não conhecimento da ação quanto à pretendida declaração de 

inconstitucionalidade do art. 111, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual de 

Roraima, por não indicação dos fundamentos jurídicos do pedido (Lei nº 

9.868/1999, art. 3º, I). 

II – Não conhecimento do aditamento à inicial quanto à nova redação do 

inciso XVIII do art. 33 da Constituição Estadual, dada pela EC nº 

30/2012, haja vista que o dispositivo original está em debate na ADI 

2.167 e não foi impugnado na inicial. 

III – Procedência do pedido quanto aos incisos XXXI e XXXII do art. 33 

da Constituição Estadual, por tratarem de regime jurídico de servidores 

públicos sem observar a iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 

IV – Ação conhecida em parte, e, na parte conhecida, julgada 

procedente. 

(STF ADI 4284/RJ, Plenário. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

09/04/2015) 

 

Com efeito, a presente proposta de emenda constitucional visa 

atualizar e adequar a Constituição Estadual às novas regras introduzidas pela 

referida Emenda Constitucional Federal nº 103/2019. 

 

Em relação às emendas aditivas apresentadas, não há vício, 

podendo ser apresentadas, desde que não acarrete aumento de despesa, 

conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

 

"Processo legislativo. Iniciativa privativa do Poder Executivo. Emenda 

pelo Poder Legislativo. Aumento de despesa. Norma municipal que 

confere aos servidores inativos o recebimento de proventos integrais 

correspondente ao vencimento de seu cargo. Lei posterior que 

condiciona o recebimento deste benefício, pelos ocupantes de cargo em 

comissão, ao exercício do serviço público por, no mínimo, doze anos. 

Norma que rege o regime jurídico de servidor público. Iniciativa privativa 

do chefe do Executivo. Alegação de inconstitucionalidade desta regra, 
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ante a emenda da Câmara de Vereadores, que reduziu o tempo mínimo 

de exercício de quinze para doze anos. Entendimento consolidado desta 

Corte no sentido de ser permitido a parlamentares apresentar emendas a 

projeto de iniciativa privativa do Executivo, desde que não causem 

aumento de despesas (art. 61, § 1º, a e c, c/c art. 63, I, todos da 

CF/1988). Inaplicabilidade ao caso concreto." (RE 274.383, Rel. Min. 

Ellen Gracie, julgamento em 29-3-2005, Segunda Turma, DJ de 22-4-

2005.) 

 

O exercício do poder de emenda pelos membros do Parlamento 

qualifica-se como prerrogativa inerente à função legislativa do Estado. O poder de 

emendar - que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação 

das leis - qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se 

sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas, em 

numerus clausus, pela CF. 

 

Revela-se plenamente legítimo, desse modo, o exercício do poder 

de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projetos de lei 

sujeitos à reserva de iniciativa de outros órgãos e Poderes do Estado, incidindo, 

no entanto, sobre essa prerrogativa parlamentar - que é inerente à atividade 

legislativa -, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional (CF, art. 63, I 

e II), bem assim aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa 

parlamentar sempre guardem relação de pertinência (‘afinidade lógica’) com o 

objeto da proposição legislativa. 

 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e 

a iniciativa comum dos legitimados elencados no art. 62 da Constituição Estadual 

para apresentar proposta de emenda constitucional tratando da matéria, não há 

que se falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal 

subjetivo.  

 

A.2 - Espécie normativa 
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 O artigo 61, inciso I8 da Constituição Estadual prevê como uma das 

espécies normativas a Emenda Constitucional. Nesse mesmo sentido, o artigo 

141, inciso IV9 do Regimento Interno disciplina. 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com os 

textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua 

aprovação e processo de votação a ser utilizado 

 

É relevante salientar que não estão presentes as anormalidades 

institucionais previstas no art. 62, § 1º10, da Constituição Estadual e art. 60, § 1º11, 

da Constituição da República, quais sejam: a intervenção federal, o estado de 

defesa ou o estado de sítio que abranja o território do Estado. 

 

Prosseguindo, a proposição em análise não visa a abolir a forma 

federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação 

dos Poderes, ou os direitos e garantias individuais. Deste modo, não há violação 

ao art. 60, § 4º12, da Constituição da República.  

 

                                                 
8
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
 
9
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
IV - emenda à Constituição; 
10

 Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 
sítio que abranja o território do Estado. 
11

 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 
sítio. 
12

  (...) 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
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Quanto ao regime inicial de tramitação da matéria, ao quórum para 

sua aprovação, ao processo de votação a ser utilizado, e a competência para 

promulgação, cumpre fazer as ponderações a seguir expostas, tendo por base a 

manifestação pretérita da Procuradoria desta Assembleia. 

 

A proposta de emenda constitucional deverá permanecer em 

discussão especial durante 03 (três) sessões ordinárias consecutivas para 

recebimento de emendas (art. 259 do Regimento Interno13); que, em seguida, a 

Comissão Especial, criada através do Ato 2291/2019 no expediente da sessão 

ordinária do dia 19/11/2019, deve opinar sobre sua admissibilidade, sobre os 

aspectos constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa, e sobre o mérito da 

proposta, inclusive no que diz respeito a sua conveniência e oportunidade; que a 

proposição deverá ser submetida a 02 (dois) turnos de discussão e votação, com 

interstício mínimo de 02 (duas) sessões ordinárias (art. 261 do Regimento 

Interno14), sendo aprovada se obtiver, em ambos os turnos, 3/5 (três quintos) dos 

votos dos membros da Assembleia Legislativa em votação nominal (art. 62, § 2º, 

da Constituição Estadual, e art. 262 do Regimento Interno15), e que compete à 

Mesa Diretora promulgá-la (art. 62, § 3º, da Constituição Estadual). 

 

Ressalta-se que deverá observar o regime especial de tramitação 

nos termos do art. 148, inciso III16, do Regimento Interno desta Assembleia, por 

se tratar de emenda constitucional. 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

 

                                                 
13

 Art. 259. A proposta de emenda à Constituição Estadual, após sua publicação, permanecerá em discussão especial 

durante três sessões ordinárias consecutivas para recebimento de emendas.  
14

 Art. 261. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de, no mínimo, duas sessões 

ordinárias. 
15

 Art. 262. Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos membros da 

Assembleia Legislativa em votação nominal. 
16

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

(...) 
III - especial. 
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Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Excelentíssimo 

Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, sobre a 

inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto 

substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou 

princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste 

direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também 

a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente 

do excesso de poder legislativo constitua um dos mais tormentosos 

temas do controle de constitucionalidade hodierno. Cuida-se de aferir 

a compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou 

de constatar a observância do princípio da proporcionalidade, isto é, 

de se proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato 

legislativo.
17

 

 

Como se trata de matéria que visa adequar as regras da reforma 

previdenciária federal com a estadual, não há falar em violação a Direitos 

Humanos previstos seja na Constituição da República, seja na Constituição 

Estadual. 

 

Logo, não se verifica a existência vício de inconstitucionalidade 

material, pois a regra a ser introduzida na Constituição Estadual pela proposta de 

emenda sob análise está em conformidade com as normas, princípios, direitos e 

garantias previstos nas Constituições da República e Estadual. 

 

Por fim, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de 

poder legislativo, de maneira que a presente proposição está completamente em 

conformidade com a Carta Magna. 

 

                                                 
17

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 
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B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que 

a presente proposta de emenda constitucional respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009).  

 

Noutro giro, no que tange à legalidade, cumpre reiterar que a 

matéria tratada pela proposta de emenda constitucional em exame, em razão de 

suas peculiaridades, possui natureza constitucional, e não legal. Assim, conforme 

já explicitado pela Procuradoria desta Casa, não há necessidade de aferir se há 

compatibilidade com a legislação infraconstitucional.  

 

Neste contexto, vislumbra-se a total conformidade desta proposta de 

emenda constitucional com o ordenamento jurídico. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/98, 

porquanto o a proposta de emenda constitucional foi estruturada 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 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 95/98, pois o primeiro artigo 

do texto indica o objeto da lei 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, o âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma 
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tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área 

respectiva, e o mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

 

A vigência da emenda constitucional está indicada de maneira 

expressa (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 95/98, pois, para obtenção de ordem lógica. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

 

Ante o exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 27/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 20 de novembro de 2019. 

 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 

Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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