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Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional 
para exame de mérito no que diz respeito à 
declaração de utilidade pública à Loja Maçônica 
Professor Alberto Stange Nº 3.105. 

A assistência social, quanto política pública 
não contributiva, é dever do Estado e direito de todo 
cidadão que dela necessitar. Entre os principais 
pilares da assistência social no Brasil estão a 
Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes 
para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica 
da Assistência Social (Loas), de 1993, que estabelece 
os objetivos, princípios e diretrizes das ações. Claro 
que a Constituição cidadã, como é conhecida, 
procurou estabelecer e reforçar uma série de direitos 
sociais, com o intuito de assegurar a permanência das 
liberdades democráticas então recentemente obtidas. 

Podemos afirmar que a Assistência Social 
constitui-se, portanto, em uma das vias do sistema de 
proteção social, destinada a abarcar os sujeitos não 
acobertados pela Previdência Social, cujo caráter é 
eminentemente contributivo, tendo em vista a sua não 
inserção no mercado formal de trabalho e de renda 
mínima. 

Quanto ao aspecto da segurança alimentar e 
nutricional, temos a lei federal nº 11.346/2006, 
conhecida como Lei Orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional (LOSAN), criou o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) no Brasil. Em 2010, a emenda 
constitucional 64 introduziu a alimentação como um 
direito social na constituição federal, um marco na 
conquista pelo direito humano à alimentação. 

O cenário árido que marcou a fragmentada 
institucionalidade estatal no país, os avanços 
apontados são promissores, mesmo que seja longo o 
caminho a ser percorrido em direção a um 
planejamento que integre o orçamento e a gestão 
pública dos diferentes setores governamentais. No 
Espirito Santo, no Poder Legislativo, criou-se a 
Comissão de Assistência Social, Alimentar e 
Nutricional, que tem dado mostra inequívoca de um 
trabalho sério, nesta área tão importante para o ser 
humano.  

É preciso ressaltar que a sua concepção 
políticas permanentes que atacam as causas da fome, 
envolvendo assim diversas áreas de governo, como a 
saúde, a produção agrícola, o abastecimento alimentar, 
a geração de emprego e renda, a educação alimentar, a 
segurança e qualidade dos alimentos, em como as ações 
diretas de ampliação do acesso aos alimentos, como a 
transferência direta de renda. 

Diante das considerações acima, ao nosso 
sentir, como Relator, conhecendo bem a realidade, o 
trabalho realizado, sua finalidade junto a sociedade e, 
examinando atentamente o estatuto da Loja 
Maçônica Professor Alberto Stange Nº 3105, 
defendo o Projeto de Lei nº 334/2016, relato pela sua 
aprovação nesta Comissão, por não conter vício, no 
mérito, que possa trazer qualquer obstáculo a sua 
tramitação regular, sugiro, ainda, aos demais pares o 
seguinte: 

PARECER N.º 25/2017 
 

A COMISSÃO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 334/2016, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, na forma do artigo 
276 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 
Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 

2017. 
 

ELIANA DADALTO 
Presidente 

DOUTOR HÉRCULES 
Relator 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Incluam-se na Ordem do Dia 
para cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

28 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
A Proposta de Emenda Constitucional nº 

04/2017, de autoria do Senhor Deputado Enivaldo 
dos Anjos e outros parlamentares, tem por objetivo 
acrescentar o § 20, ao art. 32, da Constituição 
Estadual, de forma a tratar sobre a divulgação de 
gastos da Administração Direta do Estado do Espírito 
Santo e, também, das Entidades que recebam recurso 
público estadual. 

A referida proposta de emenda constitucional 
foi protocolizada no dia 09 de maio de 2017 e lida na 
Sessão Ordinária do dia 10 do mesmo mês e ano. 
Quanto a sua publicação, verifica-se dos autos que 
esta ocorreu no Diário do Poder Legislativo - DPL do 
dia 18 de maio de 2017, às fls. 80 e 81. 

Após, a proposição legislativa recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de 
elaboração de Parecer para efeito de análise da sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada em sua feitura, conforme 
dispõe o art. 41, incisos I e IV, combinado com o art. 
259, §§1º e 4º, ambos os artigos da Resolução nº 
2.700/2009 (Regimento Interno desta augusta 
Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme acima grifado, a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 04/2017, de autoria do 
senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros Identificador: 34003200300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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parlamentares, visa, por teleologia, dar devida 
dinâmica e maior aplicabilidade e acesso público para 

Estado do Espírito Santo e, para tanto, prevê a 
inclusão de §20, ao artigo 32, da Constituição do 
Estado do Espírito Santo, tendo tal dispositivo a 
seguinte redação: 
 

 
 
(...) 
 
§20. A divulgação dos gastos de 
todos os Poderes e Órgãos do Estado 
do Espírito Santo, bem como das 
entidades que recebam recursos 
públicos, deverá ser realizada de 
forma objetiva, transparente, clara, 
em linguagem de fácil compreensão, 
propiciando amplo acesso, 
observando-se os demais requisitos 
da legislação em vigor, sendo 
proibida a exigência de cadastro e/ou 
a solicitação de dados pessoais como 
condição de acesso às informações, e 
ainda: 
 
I - tratando-se de contrato ou de 
convênio, deverão ser divulgados os 
nomes das partes, o objeto, o prazo, 
o valor, dentre outras informações; 
 
II - tratando-se de gastos com 
pessoal, deverão ser divulgados 
nomes, cargos/funções, valores 
recebidos de forma detalhada, dentre 

 
 

Nesse contexto, tem-se que o objetivo de sua 
mens legislatoris é aprimorar a Constituição 
Estadual, de modo a melhor se adequar, inclusive, ao 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
proferido em sede do Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE) 652777. In verbis:  
 

COM AGRAVO 652.777 SÃO 
PAULO RELATOR : MIN. TEORI 
ZAVASCKI 
 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO 
ELETRÔNICO MANTIDO PELO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO 
NOME DE SEUS SERVIDORES E 
DO VALOR DOS 
CORRESPONDENTES 
VENCIMENTOS. 
LEGITIMIDADE. 
 
1. É legítima a publicação, inclusive 
em sítio eletrônico mantido pela 

Administração Pública, dos nomes 
dos seus servidores e do valor dos 
correspondentes vencimentos e 
vantagens pecuniárias. 
 
2. Recurso extraordinário conhecido 
e provido. 
 
A C Ó R D Ã O 
 
Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em 
Sessão Plenária, sob a Presidência da 
Ministra CÁRMEN LÚCIA (Vice-
Presidente), na conformidade da ata 
de julgamentos e das notas 
taquigráficas, apreciando o tema 483 
da repercussão geral, por 
unanimidade, em dar provimento ao 
recurso extraordinário, fixando-se a 
tese de que é legítima a publicação, 
inclusive em sítio eletrônico mantido 
pela Administração Pública, dos 
nomes dos seus servidores e do valor 
dos correspondentes vencimentos e 
vantagens pecuniárias, nos termos do 
voto do Relator. Ausentes, 
justificadamente, o Ministro Celso de 
Mello, o Ministro Roberto Barroso, 
que representa o Tribunal na "Brazil 
Conference", na Universidade de 
Harvard, e na "Brazilian 
Undergraduate Student Conference", 
na Universidade de Columbia, 
Estados Unidos, e, neste julgamento, 
o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Presidente). Falou, pelo recorrente 
Município de São Paulo, a Dra. 
Simone Andréa Barcelos Coutinho, 
Procuradora do Município de São 
Paulo, OAB/SP 117181. 
 

 
 

A análise jurídica realizada em razão deste 
parecer, igualmente, converge para o mesmo 
entendimento apontado na Justificativa da presente 
PEC, qual seja, que a pretensa normatização está em 
consonância com julgado proferido no Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) 652777. Além 
disso, a dinâmica objetivada implicaria em 
atendimento, também, aos Princípios Constitucionais 
da Moralidade e da Publicidade, estribados no caput, 
do artigo 37, da Constituição da República. A saber: 
 

direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de Identificador: 34003200300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência 

 
 

Notadamente, a partir desta premissa, fica 
alcançado o Ente Federado Estadual, tanto por 
previsão expressa no caput, do art. 37, da 
Constituição Federal, quanto pelo postulado do 
axioma da Simetria (Principio do Paralelismo), em 
obediência ao valor estrutural estatal correspondente 
ao pacto federativo brasileiro (Princípio da 
Federação). 

Por seu turno, verifica-se igualmente a 
competência legislativa Estadual para deflagrar o 
presente procedimento, em razão de sua competência 
remanescente, no que diz respeito à adequação à 
Administração Pública Estadual e a transparência de 
suas despesas públicas, assim convergindo para o 
disposto no art. 25, §1º, da Constituição Federal. 

Noutro giro, mostra-se formalmente 
constitucional a presente propositura, no que tange à 
legitimidade do Senhor Deputado Enivaldo dos 
Anjos e outros parlamentares para deflagrar o 
procedimento legislativo, conforme preceituam o 
artigo 60, inciso II, da Constituição Federal; a art. 62, 
inciso II, da Constituição Estadual; e art. 258, inciso 
I, do Regimento Interno desta Assembleia 
Legislativa. Destarte, não há que se falar em 
inconstitucionalidade por vício de iniciativa pelas 
razões supracitadas. 

Quanto a espécie normativa, o artigo 61, 
inciso I, da Constituição Estadual prevê como uma 
das espécies normativas a Emenda Constitucional. 
Nesse mesmo sentido, o artigo 141, inciso IV, do 
Regimento Interno disciplina a questão, logo, 
verifica-se a compatibilidade da presente proposição 
com os textos normativos acima citados. 

Quanto ao regime inicial de tramitação da 
matéria, o 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, §1º, da Constituição Estadual e 
art. 60, § 1º, 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, §4º, da 
Constituição da República.  

Mas, no que concerne propriamente 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: a proposta de 
emenda constitucional deverá permanecer em 
discussão especial durante 03 (três) sessões 
ordinárias consecutivas para recebimento de emendas 
(art. 259 do Regimento Interno ); que, em seguida, a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação 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 

e inciso IV , e 259, §§ 1º e 4º, ambos do Regimento 
Interno); 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 Interno ), 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 Interno ), 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 
III , do Regimento Interno desta Assembleia, por se 
tratar de emenda constitucional. 

Quanto à análise da Constitucionalidade 
Material da proposição, de plano é válida a citação 
dos ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do 
Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira 
Mendes, sobre a inconstitucionalidade material: 
 

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 
legislativo1  

 
Como se trata de matéria que visa disciplinar 

sobre a ordem estrutural estatal referente ao Princípio 
da Federação, conforme impõe o seu gabarito 
simétrico entre a organização dos Entes Federados, 
que, in casu, igualmente reflete ao preceito expresso 
endereçado no caput, do art. 37, da Constituição Identificador: 34003200300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Federal, tem-se que a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 04/2017 é materialmente 
constitucional.  

Outrossim, cabe gizar que, em verdade, o 
tema da materialidade constitucional foi tratado no 
início deste parecer, inclusive apontando aptidão da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2017 ao 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
proferido em sede do Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE) 652777. 

Não obstante, é dever acrescentar o 
norteamento constitucional total sobre o tema. Vale 
dizer que, a Proposta de Emenda Constitucional nº 
04/2017 possui objeto que repousa em guarita, 
também, nos seguintes dispositivos da nossa Lex 
Legum Republicana: 

Art. 5º............................................... 
 
XXXIII - todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; 
 
(...) 
 
Art. 37..............................................  
 
§ 3º A lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na 
administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente:       
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 
I - ................................. 

 
II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações 
sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII      
 

Diante de tais ordens, não há como implicar 
inconstitucionalidade material à Proposta de Emenda 
Constitucional nº 04/2017, por tanto, reconhecemos a 
sua plena validade material perante a Ordem 
Constitucional Brasileira. 

De igual monta que, considerando o Ato 
2.517/2007, tem-se que o objeto normativo da 
proposição ora em análise não viola o princípio da 
isonomia, os direitos humanos, ao direito adquirido, 
ao ato jurídico perfeito ou a coisa julgada (artigo 5º, 
inciso XXXVI, da Constituição da República). 

Logo, não se verifica a existência vício de 
inconstitucionalidade material, pois a regra a ser 
introduzida na Constituição Estadual pela proposta de 
emenda sob estudo 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 do 
Poder Legislativo, de maneira que a presente 
proposição está completamente em conformidade 
com a Carta Magna. 

Em tempo, no que concerne ao ponto da 
vigência da lei no tempo, tem-se que, por se tratar de 
objeto normativo de aplicabilidade simples 
(inclusive, em tese, já praticada pela Administração 
Pública), não há necessidade em se exigir prazo de 
vacatio legis para a entrada em vigor da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 04/2017, na hipótese de 
ser a mesma transformado em Emenda 
Constitucional. 

Quanto à juridicidade e à legalidade, 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). 

Da mesma forma que, com parâmetro legal, a 
matéria tratada pela proposta de emenda 
constitucional em exame, em razão de suas 
peculiaridades, possui natureza constitucional, ou 
seja, não trata de norma infraconstitucional, assim, 
conforme já explicitado pela Procuradoria desta Casa, 
fica prejudicada tal diagnóstico ou, ao menos, não há 
necessidade de aferir se há compatibilidade com a 
legislação infraconstitucional quanto à mesma. 
Mesmo assim, para efeito de mera informação tem-se 
que a proposição legislativa ora em análise encontra-
se em perfeita harmonia com a Lei da Transparência 
(Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.) 

Neste contexto, vislumbra-se a total 
conformidade desta proposta de emenda 
constitucional com o ordenamento jurídico. 

No que norteia a técnica legislativa 
empregada na elaboração da proposição, registra-se 
que a mesma atende satisfatoriamente os preceitos: 
(a) da Constituição Federal, (b) da Constituição 
Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n° 95, de 
26 de fevereiro de 1998, (d) da Lei Complementar 
Estadual nº 168, de 01 de dezembro de 1999 e (e) da 
Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento 
Interno desta Nobre Assembleia Legislativa). 

Por fim, quanto ao estudo técnico 
proveniente da Diretoria de Redação (DR) da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
cabe informar que o mesmo encontra-se previsto na 
fl. 05 e verso dos autos da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 04/2017. 

Em tal estudo verificou-se ponto pertinente 
de mera adequação da redação do texto da proposta. 
Assim, por ser a alteração proposta de pequena e 
simples correção de redação do texto, deve a mesma ser 
aproveitada quando em elaboração a redação final para 
fins de promulgação, caso ocorra a sua aprovação por 
este Poder Legislativo. 

Em conclusão derradeira, a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 04/2017, de autoria do 
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros Identificador: 34003200300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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parlamentares, é formal e materialmente 
constitucional, legal, jurídico e de boa técnica 
legislativa. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 350/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA da Proposta de 
Emenda a Constituição nº 04/2017, de autoria do 
senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros 
parlamentares, bem como, em razão da adequação 
jurídica, pela sua ADMISSIBILIDADE quanto ao 
mérito de seu objeto normativo. 

 
Plenário Rui Barbosa, em 15 de agosto de 

2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente 

BRUNO LAMAS 
Relator 

LUZIA TOLEDO 
DARY PAGUNG 

ESMAEL ALMEIDA 
___________________________________________ 
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. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 
PARECER DO RELATOR 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL: 
N.04/2017. 
Autor: DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS 
ANJOS 
 

Ementa: 
AO ART.32 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL, TRATANDO 
SOBRE A DIVULGAÇÃO DE 
GASTOS DOS PODERES E 
ÓRGÃOS DO ESTADO DO 

 
 

RELATÓRIO 
 

    01 - Trata-se de Proposta de 
Emenda Constitucional n.04/2017, de autoria do 
Deputado Estadual Enivaldo dos Anjos, que 
acrescenta o § 20 ao art.32 da Constituição 

Estadual, tratando sobre a divulgação de gastos 
dos poderes e órgãos do estado do espírito santo. 
   02 - O Procurador Dr. Gustavo 
Merçon concluiu pela Constitucionalidade, 
Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa 
da proposta de Emenda Constitucional n.04/2017. 
(fls.14). 
   03 - A Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação foi pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da proposta de Emenda 
Constitucional n.04/2017. (fls.40). 
   04 - Ao final às fls.42, com base no 
regimento interno da Casa, a referida proposta pelo 
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas Deputado 
Estadual Dary Pagung, foi encaminhada ao Deputado 
Almir Vieira para ser o Relator da matéria. 
   Em apertada síntese, são estas as 
questões de fato e de direito com suporte nas quais 
passo a emitir o presente parecer. 
   É o relatório. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

   01 - De uma maneira bem definida, 
as atribuições da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, vem registradas nos Artigos 42 e 43 do 
Regimento Interno. 
   02 - Cabe destacar que compete a 
esta Comissão, opinar obrigatoriamente sobre todas 
as matérias de caráter financeiro e especialmente 
quando for o caso de: plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias, proposta orçamentária, proposições 
referentes a matérias tributárias, abertura de créditos, 
empréstimos públicos e as que, direta ou 
indiretamente, alterem a despesa ou a receita do 
Estado, acarretem responsabilidades ao Erário 
Estadual ou interessem ao crédito e ao Patrimônio 
Público Estadual. 
   03 - A proposta de Emendar a 
Constituição Estadual é aceitável, dado as 
informações contidas na justificativa da proposição, 
segundo o Deputado Autor o objetivo é facilitar o 
acesso da população capixaba aos gastos dos Poderes 
e Órgãos do Estado do Espírito Santo. Ademais o 
conteúdo da proposta se encontra em perfeita 
consonância com decisão do Supremo Tribunal 
Federal, além de já ter sido analisada e tida como 
Constitucional pelo controle jurídico desta respeitável 
Casa de Leis. 
   Por todo o exposto, OPINO PELA 
APROVAÇÃO da Emenda Constitucional 
n.04/2017, de autoria do Deputado Estadual Enivaldo 
dos Anjos. O que nos leva a sugerir aos demais 
membros desta Comissão o Seguinte: 
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TOMADA DE CONTAS É PELA APROVAÇÃO 
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.04/2017, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL 
ENIVALDO DOS ANJOS.  

  
o de 

2017.  
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

JAMIR MALINI 
Relator 

ENIVALDO DOS ANJOS 
LUZIA TOLEDO 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
JOSÉ ESMERALDO 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publiquem-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

29 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 43/2017 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 

inscrição em concurso público estadual para pessoa 
física que se declara isenta de apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 

 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 43/2017, de 
autoria do Nobre Deputado DARY PAGUNG, que 

crição em 
concurso público estadual para pessoa física que se 
declara isenta de apresentar a Declaração de Ajuste 

 
 O projeto foi protocolizado no dia 

14/02/2017, lido no pequeno expediente da Sessão 
Ordinária do dia 20/02/2017, e publicado no Diário 
do Poder Legislativo - DPL - do dia 24/02/2017 (fls. 
26 e 27).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 
em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 
art. 120 do Regimento Interno - Resolução nº 
2.700/2009 proferiu o despacho da fl. 02, no qual 
admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 
priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 
um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

A justificativa apresentada para propositura 
do presente projeto, em síntese diz, que o concurso 
público precisa ser democrático, e que possa ter 
acesso garantido também das pessoas menos 
privilegiadas, estando assim, de acordo com os 

princípios constitucionais de igualdade e da função 
social do trabalho, além do disposto no artigo 37, 
inciso I, da Constituição Federal que determina o 
amplo acesso aos cargos públicos. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de 
Técnica Legislativa de fl. 10, ofertando sugestões 
apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 
substancial no projeto em apreço. 

Após, o presente Projeto de Lei vem a esta 
Comissão de Constituição e Justiça para exame e 
parecer na forma do disposto nos art. 41 do 
Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

II - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO 
1.1 CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 
Verifica-se a inconstitucionalidade formal 

quando ocorre algum tipo de vício no processo de 
formação das normas, seja no processo legislativo de 
sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por 
autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica 
decorre da inobservância da competência legislativa 
para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, 
aqui, se a competência para elaboração do Projeto de 
Lei é da União, do Estado ou de Município. 

Competência legislativa para dispor sobre a 
matéria e da competência de iniciativa da matéria 

O STF já se manifestou algumas vezes pela 
inconstitucionalidade das Leis de origem Parlamentar 
que tratam sobre matéria relacionada a concurso 
público por infringência, em razão do princípio da 
simetria, ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea 

 
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: 

II - disponham sobre: 
c) servidores públicos da União e Territórios, 

seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

Novamente o STF vem entendendo pela 
constitucionalidade das leis de iniciativa Parlamentar 
que tratam de concurso público por tratar-se de regras 
e condições anteriores a investidura ao cargo público. 

O Projeto de Lei busca isentar da taxa de 
inscrição em concurso público estadual para pessoa 
física que se declara isenta de apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas.  Identificador: 34003200300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


