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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 384/2019. 

Autor (a): Deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 

Assunto: Institui o sistema de permutas na manutenção e conservação de 

bens públicos de uso comum, pertencentes ao Estado do Espírito Santo, como 

praças e parques públicos, em troca da exploração publicitária por particulares. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de instituir o sistema de permutas na manutenção 

e conservação de bens públicos de uso comum, pertencentes ao Estado do 

Espírito Santo, como praças e parques públicos, em troca da exploração 

publicitária por particulares. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

24.05.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 27.05.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e 

indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  

Por outo lado, também não se vislumbra a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 

mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, da 

Constituição Federal1. 

                                                 
1 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. 
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Com efeito, o objetivo da proposta, conforme se infere de sua 

justificativa, é o de propiciar a formação de instrumentos legais destinados a 

estimular parcerias entre os setores públicos e privados para implantação e 

manutenção de praças e parques públicos estaduais, que são espaços 

democráticos de lazer, dispondo, desta forma, sobre direito administrativo 

organizacional, cuja competência legislativa é assegurada aos Estados-

membros dentro de sua autonomia político-administrativa, nos termos dos 

artigos 18 e 25, § 1º, da Constituição Federal. 

Ressalte-se que o cerne da matéria diz respeito à instituição de um 

sistema de permutas, onde a Administração Pública Estadual cede o direito de 

exploração publicitária e a iniciativa privada contribui com a conservação e 

manutenção dos bens públicos, não se consubstanciando em legislação sobre 

propaganda comercial, cuja competência legislativa, neste caso, seria privativa 

da União, nos termos do artigo 22, inciso XXIX, da mesma Carta.2 

Em síntese, o sistema de permutas, instituído pelo projeto para 

manutenção e conservação de bens públicos de uso comum, pertencentes ao 

Estado do Espírito Santo, como praças e parques públicos, em troca da 

exploração publicitária por particulares, consubstancia-se em matéria atinente 

ao direito administrativo, cabendo, desta forma, considera-la, S.M.J., inserida 

na competência remanescente dos Estados-membros, estabelecida pelos 

preceitos do artigo 25, § 1º, da referida Carta Federal.  

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, posto que esse tipo de assunto se insere no 

campo residual desta espécie normativa, por não se enquadrar dentre aquelas 

que são de competência exclusiva do Poder Legislativo (resolução e decreto 

legislativo) ou destinada pela própria Constituição a ser tratada por lei 

complementar ou norma de status constitucional (emenda constitucional).  

                                                 
2 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIX - propaganda comercial. 
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Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua subjunção 

aos preceitos constitucionais constantes do artigo 61, caput, da Constituição 

Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos Estados e 

Municípios, em conformidade com as regras constantes do artigo 63, caput, da 

Constituição Estadual3, que atribuem a competência concorrente para iniciativa 

do processo legislativo sobre a matéria em questão, competência esta na qual 

estão incluídos os parlamentares, mormente por ela não se encontrar inserida 

dentre as matérias de iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares. 

Com efeito, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

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

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente 

no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo - cabendo 

interpretá-las restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal 

de Federal4, 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 ESTADO-MEMBRO. 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 

                                                 
3 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

4 ADI 3394 /AM - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a):  Min. EROS GRAU - Julgamento:  

02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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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 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.   (grifou-se) 

Assim, nos termos da Jurisprudência mencionada, verifica-se que ao 

instituir o sistema de permutas na manutenção e conservação de bens públicos 

de uso comum, pertencentes ao Estado do Espírito Santo, em troca da 

exploração publicitária por particulares, o projeto não implica na criação de 

cargos ou alteração da estrutura de qualquer órgão da Administração Pública 

Estadual, não se inserindo na competência privativa do Chefe do Poder 

Executivo para iniciativa das leis que disponham sobre as matérias elencadas 

no parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual. 
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De fato, quanto à iniciativa da propositura, constata-se que esta não 

se insere na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, eis que não 

cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública Estadual, 

coadunando-se com o voto do Ministro Eros Grau, relator da mencionada ADI 

3.394/AM, in verbis: 

2. Afasto, desde logo, a alegada inconstitucionalidade formal por 

vício de iniciativa, já que, ao contrário do afirmado pelo requerente, 

a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração 

Pública local. Também não procede a alegação de que qualquer 

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

Executivo estadual. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da 

Constituição do Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao 

funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se 

refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se pode 

ampliar aquele rol, para abranger toda e qualquer situação que crie 

despesa para o Estado-membro, em especial quando a lei prospere 

em benefício da coletividade.      

Portanto, analisando o texto da proposição, entende-se, S.M.J., que a 

mesma não acarreta a criação, a modificação ou a extinção das atribuições dos 

órgãos do Poder Executivo ou, menos ainda, a alteração de suas respectivas 

estruturas, consubstanciando-se tão somente em regulação de atividade 

administrativa típica já executada pela Administração Pública Estadual, 

ressaltando-se, ainda, que o projeto não gerará vínculo, de qualquer natureza, 

entre o Poder Público Estadual e a iniciativa privada.  

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 

Estadual5, editado em simetria com o artigo 47 da Constituição Federal; que o 

regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o processo de 

votação é o simbólico, conforme estabelecido, respectivamente, pelas 

disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 200, inciso l, do Regimento 

Interno6. 

                                                 
5 Art. 59.  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa serão tomadas por 
maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

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

 especial. Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; 
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Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições Federal 

e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na 

referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não 

viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato 

Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

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

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, posto que colima 

para a concretização, dentre outros preceitos constitucionais, daqueles 

dispostos nos artigos 6º; 217, § 3º; e 227, todos, da Constituição Federal7, 

que estabelecem o lazer como direito social, devendo ser incentivado pelo 

Poder Público, como forma de promoção social, que deve ser assegurado pela 

família, pela sociedade e pelo Estado à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de forma 

inconteste, que a matéria está de acordo com a legislação regente, em 

especial, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, cabendo, 

inclusive, a adoção do estudo técnico específico constante dos autos. 

                                                 
7 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada 
um, observados: 

(...)  

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 
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3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE LEI Nº 384/2019, de autoria do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que institui o sistema de permutas na manutenção e conservação de 

bens públicos de uso comum, pertencentes ao Estado do Espírito Santo, como 

praças e parques públicos, em troca da exploração publicitária por particulares. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 07 de junho de 2019. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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