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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Resolução nº 34/2019. 

AUTORA: Mesa Diretora. 

EMENTA: “Dispõe sobre o procedimento de 

cobrança administrativa a ser adotado no acerto de 

contas em caso de desligamento de servidores com 

débito junto a Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales.” 

 
- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Resolução nº 34/2019, de autoria da Mesa Diretora Assunção, 

objetiva dispor sobre o procedimento de cobrança administrativa a ser adotado no 

acerto de contas em caso de desligamento de servidores com débito junto a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales; e, para tanto, dá outras 

providências correlatas. O referido projeto foi protocolizado no dia 10 de maio de 

2019. Em seguida, a proposição foi lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

13 do mesmo mês e ano. 

 

Após, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico objetivando a sua 

análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de resolução não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
 

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Resolução nº 34/2019, de autoria da Mesa 

Diretora, visa determinar o procedimento de cobrança administrativa a ser adotado 
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no acerto de contas em caso de desligamento de servidores com débito junto a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales. 

 

ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  

 

- Competência legislativa para dispor sobre a matéria e competência de 

iniciativa:  

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para deflagrar o 

presente procedimento, por se tratar de matéria relacionada ao funcionamento 

interno e de servidores de um dos Poderes, qual seja, o Poder Legislativo do 

Estado do Espírito Santo; não caracterizando inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa, nos termos dos arts. 18 e 25, ambos da Constituição da República e art. 

19, inciso IV, da Constituição Estadual, respectivamente, in verbis: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 

do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
 

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. 

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 

Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal: 
 

(...) 
 

IV - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 

legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 

peculiaridades; 

 

Noutro giro, mostra-se formalmente constitucional a presente proposição, no que 

diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo, 

por não impor obrigação ou função à administração direta inerente a outros 

Poderes, pois visa a regulamentar questão administrativa interna do próprio Poder 

Executivo Estadual; de maneira que resta descaracterizada eventual ofensa ao art. 

61, § 1º, inciso II, da Constituição da República  que, em razão do princípio da 

simetria, deve ser observado no âmbito estadual. 
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No mesmo sentido, considerando que o projeto de resolução não trata das matérias 

elencadas no art. 63, parágrafo único, I a VI, da Constituição Estadual, assim 

como não interfere no funcionamento de outro Poder ou órgão com autonomia 

administrativa, inexiste, de fato, inconstitucionalidade formal subjetiva. No 

tocante à iniciativa, o art. 56 da Constituição Estadual dispõe: 

 
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; 

 

Não obstante, estabelece o disposto no art. 17, inciso IX, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa que: 
 

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; 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa pelas 

razões supracitadas. 

 

- Espécie normativa 

 

O artigo 61, inciso V, da Constituição Estadual  prevê como uma das espécies 

normativas a “Resolução”. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 141, inciso I do 

Regimento Interno.  

 

Com efeito, a espécie normativa que deve tratar da matéria é a resolução, tendo 

em vista que além de não se pretender emendar a Constituição Estadual ou mesmo 

estarem presentes as hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da 

Constituição Estadual, a proposição regula matéria da competência privativa da 

Assembleia Legislativa, por tratar de assunto de interesse exclusivo desta Casa de 

Leis, não sendo necessária, portanto, a sanção do Governador do Estado. 
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Ademais, o art. 151 do Regimento Interno estabelece que os projetos de resolução 

são destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias de competência 

privativa da Assembleia Legislativa e as de caráter administrativo. Assim, infere-

se que, a rigor, a regulamentação dos procedimentos administrativos internos da 

Ales e de seus servidores deve ser feita por resolução. 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade do presente projeto de resolução com os textos 

normativos acima citados. 

 

- Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua aprovação e 

processo de votação a ser utilizado: 

 

O referido projeto resolução deve seguir o procedimento ordinário, conforme 

preceitua o artigo 148, inciso II, do Regimento Interno. 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 194 do 

Regimento Interno, é necessária a maioria simples dos membros desta Casa de 

Leis, desde que presente a maioria absoluta dos nobres Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a inteligência do artigo 

200, inciso I, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado é o simbólico. 

 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá ser observado o 

contido no art. 150, do Regimento Interno. 

 

– Constitucionalidade material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes
1
: 

 
“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.  
 

                                                 
1
 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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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.”   

 

Como se trata de matéria atinente ao procedimento interno das proposições que 

tramitam nesta Casa de Leis, não há que se falar em violação a Direitos Humanos 

previstos seja na Constituição da República, seja na Constituição Estadual. 

 

Ressalta-se que o objeto do presente Projeto 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, conforme o Ato 2.517/2007 exige análise, 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 mesmo sentido, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de poder 

legislativo.  

 

- JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

Juridicidade é a conformidade do ato ou do fundamento aos preceitos do Direito. 

Assim, diz-se que uma matéria é jurídica ou que possui juridicidade, se sua forma 

e conteúdo estão em consonância com as Constituições Federal e Estadual, as leis, 

os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o Direito como 

um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita injurídica ou 

antijurídica. 

 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o projeto de resolução 

está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais 

Superiores. Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

 

- TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

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

projeto de resolução 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, 
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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 95/1998, pois o primeiro artigo do texto 

indica o objeto da resolução 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 resolução está estabelecido de forma 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 

resolução.  

 

A vigência da lei 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, e 

expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo. 

 

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

elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 18 ao 21), ficando evidenciado o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação 
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dos atos normativos, apenas ressalvando, conforme explicitado anteriormente, que 

a modificação em foco será feita apenas no caput do art. 269 do Regimento 

Interno. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Resolução nº 34/2019, de autoria da Mesa 

Diretora, é formal e materialmente inconstitucional. Destarte, propomos o seguinte 

dispositivo: 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 34/2019, de autoria da Mesa 

Diretora. 

 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 20 de maio de 2019. 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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