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e incentivos fiscais concedidos. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de proposta de emenda constitucional dos 

Excelentíssimos Senhores Deputados Sergio Majeski, Delegado Lorenzo 

Pazolini e outros, que apresenta o seguinte assunto: Revoga a Emenda 

Constitucional nº 103, de 22 de dezembro de 2015, retornando à Constituição 

Estadual o art.145 e estabelecendo a obrigatoriedade de divulgação dos 

beneficiários e dos valores dos benefícios e incentivos fiscais concedidos. 

 

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 proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 19 de março de 2019, 

lida no expediente da sessão ordinária realizada no dia 19 de março de 2019.  

 

A Diretoria de Redação elaborou estudo técnico no item 5.2 
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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 CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

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

competência de iniciativa  

 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

projeto de lei cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente 

com suporte nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da 

proposição legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que dizem 

respeito tão somente aos critérios políticos e de oportunidade e conveniência 

desta Casa de Leis. 

 

Verifica-se inicialmente a constitucionalidade formal subjetiva da 

presente proposta de emenda a Constituição, conforme se observa do artigo 

25, §1º, da Constituição da República, uma vez inexistir qualquer vedação 

que impeça tratar da matéria aqui abordada, qual seja, instituição de data 

comemorativa; in verbis: 

 

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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No que diz respeito à adequação da proposta de emenda 

constitucional em relação à própria Constituição Estadual, notadamente no 

que diz respeito a constitucionalidade formal, verifica-se também sua 

conformidade, pois está em harmonia com os arts. 63 e 19, inciso IV, in 

verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 

cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 

Constituição. 

 

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 

propositura, no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o 

procedimento legislativo, por não tratar de matéria de competência exclusiva 

do Chefe do Poder Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses 

previstas no parágrafo único do art. 63 da Constituição Estadual ou art. 61, § 

1º da Constituição da República. 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício 

de iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

O princípio da independência e harmonia entre os Poderes, 

adotado expressamente no ordenamento constitucional brasileiro, não coloca 

o Executivo em posição de preeminência, e o Legislativo em situação de 

mera coadjuvação. É indispensável vislumbrar na proporcionalidade de forças 
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na formulação das opções políticas do Estado, decorrente do sistema de 

separação associado aos freios e contrapesos (checks and balances), que 

Executivo e Legislativo, atuando em suas respectivas esferas de atribuição, 

possuem a mesma relevância política. 

 

Assim como o Executivo não deve sofrer indevida interferência 

em sua primacial função de administrar (planejamento, direção, organização 

e execução das atividades da Administração), o Legislativo não deve ver 

minimizada sua atividade de legislar. Afinal, em última análise, nosso regime 

democrático é representativo, e o Poder Legislativo, em sede de elaboração 

legislativa, reflete a própria voz da vontade popular. 

 

Entendimento diverso significa admitir, como perfil do Estado 

Democrático brasileiro, numa imagem representativa, uma balança deslocada 

para um lado de maior importância e prestígio: o lado do Poder Executivo. 

Um Executivo hipertrofiado em suas atribuições e poderes, ladeado por um 

Legislativo que se limitará a chancelar iniciativas daquele. 

 

Deve-se notar, entretanto, que a regra em nosso regime 

constitucional é a livre iniciativa legislativa, que decorre do art. 61, caput, da 

CF, ao passo que as hipóteses de iniciativa reservada são excepcionais. 

Como tal é curial que regras de exceção sejam interpretadas restritivamente, 

sem a possibilidade de extensão por integração ou interpretação analógica. 

 

O Col. STF já assentou que as hipóteses indicadas pelo texto 

constitucional como casos de iniciativa legislativa privativa do Executivo, 

assumindo o caráter de direito excepcional, devem ser interpretadas de forma 

restritiva. Confira-se: 

 

O respeito às atribuições resultantes da divisão funcional do Poder 

constitui pressuposto de legitimação material das resoluções 

estatais, notadamente das leis. Prevalece, em nosso sistema 
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jurídico, o princípio geral da legitimação concorrente para 

instauração do processo legislativo. Não se presume, em 

consequência, a reserva de iniciativa, que deve resultar — em face 

do seu caráter excepcional — de expressa previsão inscrita no 

próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em 

numerus clausus, as hipóteses em que essa cláusula de 

privatividade regerá a instauração do processo de formação das 

leis. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 

quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de 

reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a 

infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma 

legislativo assim editado, que não se convalida, juridicamente, nem 

mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo 

(...) (ADI 776-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-10-

92, DJ de 15-12-06, g.n.). 

 

A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz 

essencialmente constitucional, pois residem, no texto da 

Constituição — e nele somente —, os princípios que regem o 

procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que 

concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis. A teoria 

geral do processo legislativo, ao versar a questão da iniciativa 

vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima — 

considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder 

de agir em sede legislativa — se houver, no texto da própria 

Constituição, dispositivo que, de modo expresso, a preveja. Em 

consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no 

sistema de direito positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade 

suficiente para impor, ao Chefe do Executivo, o exercício 

compulsório do poder de iniciativa legislativa. (MS 22.690, Rel. Min. 

Celso de Mello, julgamento em 17-4-97, DJ de 7-12-06). 

 

Isso nos permite afirmar que o ato normativo em análise está 

em conformidade com a ordem jurídica vigente, sendo absolutamente 

razoável o benefício por ela concedido. 
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O caráter da publicidade e da transparência estão evidente 

na proposta de emenda a constituição, que possui como escopo informar e 

conscientizar a população sob o orçamento do Estado, em consonância com 

o interesse público, vejamos: 

 

Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar acrescida do 

art. 145-A, com a seguinte redação:  

Art. 145-A. Os Poderes Públicos Estadual e Municipal, no 

prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do 

exercício financeiro, darão publicidade às seguintes 

informações:  

I - benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 

respectivos beneficiários e o montante do tributo reduzido ou 

dispensado; 

 II - isenções ou reduções de tributos incidentes sobre bens e 

serviços.” 

 

Por fim, fica claro que a proposta de emenda a constituição em 

análise está apoiado pelo Princípio da Publicidade, buscando assim, a 

transparência das contas públicas e a possibilidade de maior fiscalização por 

parte da população. 

 

É nesse sentido que nos ensina Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto ao tratar desse princípio:  

 

“será pela transparência dos seus atos, ou, como mais 

adequadamente ainda pode se expressar – por sua 

visibilidade – que se tornará possível constatar a sua 

conformidade ou desconformidade com a ordem jurídica, 

daí sua aplicação sobre as várias modalidades de 

controle nela previstas” (Curso de Direito Administrativo. 

15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 90). 
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Corroborando todos os argumentos acima lançados, tem-se a 

diretriz recente do Excelso Supremo Tribunal Federal, que conduz aos 

seguintes termos do precedente que segue: 

 

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.444 RIO 

GRANDE DO SUL RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI REQTE.(S) 

:GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PLENÁRIO - 06/11/2014 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 

do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de 

divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a 

contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e 

material. Princípio da publicidade e da transparência. 

Fiscalização. Constitucionalidade. 

1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a 

competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A 

legislação questionada não traz regramento geral de contratos 

administrativos, mas simplesmente determina a publicação de 

dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em 

rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita 

a contratos específicos da administração pública estadual, 

carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente 

para caracterizá-la como “norma geral”. 

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa 

oficial e na internet dados relativos a contratos de obras 

públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder 

Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica 

órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a 

órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida 

ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de 

iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no 

caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 

3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, 

na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos 

do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de 
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aprimoramento da necessária transparência das atividades 

administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio 

constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, 

caput, CF/88). 

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle 

externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado 

expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas 

de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas 

as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se 

verifica. 

5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da 

Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da 

norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo 

necessário ao cumprimento da determinação legal 

preexistente. 

6. Ação julgada improcedente. 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por 

inconstitucionalidade. Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, do 

Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro 

municipal de parceiros do terceiro setor. Lei de iniciativa 

parlamentar. Ausência de vício de formal de iniciativa. 

Princípio da publicidade. Precedente. 1. Conquanto seja 

admissível recurso extraordinário em face de acórdão de tribunal de 

justiça proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição 

estadual reproduz norma da Constituição Federal de observância 

obrigatória pelos estados (Rcl nº 383/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 

Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso 

pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 

quando o acórdão recorrido declarar constitucional lei municipal 

contestada em face de constituição estadual. Precedentes. 2. Não 

configura vício formal de inconstitucionalidade o fato de o 

diploma legislativo questionado ter emanado de proposição de 

origem parlamentar. A contingência de a regra estar dirigida ao 

Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de 

iniciativa privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma 

das hipóteses contidas no art. 61, § 1º, da Constituição foi 

objeto de positivação na norma. Esse entendimento está em 

sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que não 
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padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de 

iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos 

atos e contratos realizados pelo Poder Executivo (ADI nº 

2.472/RS-MC, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02). A lei 

questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da 

necessária transparência das atividades administrativas, 

reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade 

da administração pública (art. 37, caput, CF/88), não se tratando de 

matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas 

de iniciativa concorrente. 3. Agravo regimental não provido.
1
 

(original sem grifo ou destaque) 

 

Deste modo, a relevância social do diploma deve também ser 

considerada no exame de sua constitucionalidade que deve ser confirmada. 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício 

de iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

A.2 - Espécie normativa 

 O artigo 61, inciso I2 da Constituição Estadual prevê como uma 

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

artigo 141, inciso IV3 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 

                                                 
1
 RE 613481 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento:  04/02/2014 - Órgão Julgador:  Primeira Turma – 

Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070  DIVULG 08-04-2014  PUBLIC 09-04-2014. 
2
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
 

3
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
IV - emenda à Constituição; 
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É relevante salientar que não estão presentes as anormalidades 

institucionais previstas no art. 62, § 1º4, da Constituição Estadual e art. 60, § 

1º5, 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, § 4º6, da Constituição da República.  

 

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 Interno7); que, em seguida, 

a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação deve 

opinar sobre sua admissibilidade, sobre os aspectos constitucional, jurídico, 

                                                 
4
 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. 
5
 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. 
6
  (...) 

§ 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. 
7
 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.  
§ 1º Após a discussão especial, a proposta será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para exame nos termos do artigo 41, incisos I e IV deste Regimento.  
§ 2º Sendo o parecer contrário, será lido durante o expediente e publicado no Diário do Poder Legislativo, e incluído 
na Ordem do Dia para discussão prévia, na forma do artigo 185.  
§ 3º Admitida, a proposta de emenda à Constituição Estadual receberá parecer das comissões permanentes que 
devam pronunciar-se sobre as questões de mérito, conforme sua competência regimental.  
§ 4º No exame da admissibilidade a Comissão emitirá juízo quanto ao mérito da proposta, inclusive no que diz 
respeito a sua conveniência e oportunidade. 
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legal e de técnica legislativa, e sobre o mérito da proposta, inclusive no que 

diz respeito a sua conveniência e oportunidade (arts. 41, incisos I, II, alíneas 

“a” e “c”, e inciso IV8, 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 Interno9), 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 

Interno10), 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 III11, do Regimento Interno desta 

Assembleia, por se tratar de emenda constitucional. 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do 

Excelentíssimo Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Ferreira Mendes, sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

                                                 
8
 Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação compete opinar sobre:  

I - o aspecto constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa das proposições;  
II - o mérito das proposições, no caso de:  
a) competência dos poderes estaduais;  
b) funcionalismo do Estado;  
c) organização judiciária;  
d) ajustes, convenções e acordos, inclusive internacionais;  
e) assuntos referentes à Polícia Militar;  
f) licença ao Governador do Estado para interromper o exercício das suas funções ou ausentar-se do Estado ou do 
País;  
g) pedido de sustação de processo judicial contra Deputado;  
h) perda de mandato;  
i) divisão territorial e administrativa do Estado;  
j) políticas de integração com parlamentos estaduais, federais e de outros países; 
III - a fiscalização do ordenamento jurídico positivo estadual e sua aplicação;  
IV - a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do Estado. 
9
 Art. 261. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de, no mínimo, duas 

sessões ordinárias. 
10

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

Assembleia Legislativa em votação nominal. 
11

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

(...) 
III - especial. 
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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.
12

 

 

Como se trata de matéria que visa resguardar os veículos 

apreendidos pela autoridade de trânsito, não há falar em violação a Direitos 

Humanos previstos seja na Constituição da República, seja na Constituição 

Estadual. 

 

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). 

 

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. 

                                                 
12

 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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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. 

 

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 
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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 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. 

 

Ainda sobre o aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo 

de Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação, ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal 

nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
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III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 05/2019, de autoria dos 

Excelentíssimos Senhores Deputados Sergio Majeski, Delegado Lorenzo 

Pazolini e outros. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 05 de abril de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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