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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 126/2020. 

Autor (a): Deputada Raquel Lessa. 

Assunto: Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e de 

Agricultores de Cristal do Norte, sediada no Município de Pedro Canário – ES, 

acrescentando mais um item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14.01. 

2019. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de declarar de utilidade pública a Associação 

Beneficente Cultural e de Agricultores de Cristal do Norte, sediada no 

Município de Pedro Canário – ES. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

20.02.2020 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 02.03.2020, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes para parecer e 

aprovação, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. 

Após ter sido registrada e juntado o estudo de técnica legislativa, 

bem como instruída, nos termos da diligência solicitada, a matéria foi 

distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos 

termos do artigo 121 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.  
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Assim, cumpre considerar que matéria esteja inserida na 

competência remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no 

artigo 25, § 1º, da Constituição Federal, posto que também não se vislumbra 

sua subjunção as disposições do artigo 24 da mesma Carta e, 

consequentemente, a sua inserção na competência concorrente.   

Considerando que as normas constitucionais federais 

norteadoras do processo legislativo são de observância obrigatória pelos 

Estados-membros, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas 

na Constituição Federal, em especial nos artigos 48 a 52 e 69, que a espécie 

normativa adequada para tratar do tema é a lei ordinária, posto que a 

matéria em apreço 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).  

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, 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. 

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 

Estadual1, combinado com o artigo 277, § 1º, do Regimento Interno2; que o 

regime inicial de tramitação é o especial, e que o processo de votação é o 

nominal, conforme estabelecido, respectivamente, pelas disposições contidas 

nos artigos 148, inciso III, e 200, inciso II, do mesmo Regimento Interno3. 

 
1 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. 
2 Art. 277. (...) § 1º A proposição será aprovada pelo voto favorável da maioria, estando presente a maioria 

absoluta dos membros da comissão, em votação nominal. 
3 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, 

constata-se que o projeto de lei em exame, por limitar-se à declaração de 

utilidade pública, 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 legalidade, cumpre relatar que 

a proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente 

porque se adequa as normas legais e regimentais vigentes e colima para a 

concretização da própria Constituição Federal.  

No entanto, especificamente quanto ao aspecto da legalidade, 

cumpre evidenciar que o projeto atende aos requisitos estabelecidos na Lei 

Estadual nº 10.455/2015, alterada pelas Leis nºs. 10.584/2016 e 

10.753/2017, em especial, os estabelecidos pelo seu artigo 2º, in verbis: 

Art. 2º As sociedades civis, as associações e as fundações 

em funcionamento efetivo no Estado com o fim exclusivo de 

servir desinteressadamente à coletividade, podem ser 

declaradas de utilidade pública, provados os seguintes 

requisitos: 

I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio 

de certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Físicas e Jurídicas; 

II - efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio 

de documento expedido pelo Juiz de Direito, pelo 

representante do Ministério Público Estadual, pelo Presidente 

da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, da Comarca ou 

Município onde a organização funciona, bem como cópia do 

estatuto; 
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III - declaração do presidente da instituição, com firma 

reconhecida em cartório, atestando que os cargos de 

diretoria não são remunerados e que a instituição presta 

serviços de relevante interesse público;  

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência 

na área. 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à 

coletividade o prestado com o objetivo de promover as ações 

previstas no art. 1º desta Lei, que acarretem o 

desenvolvimento sociocultural ou econômico à população.  

§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou 

fundação que exerça atividade rural, o atestado de 

funcionamento referido no inciso II deste artigo poderá ser 

expedido pelo órgão de referência da região de atuação da 

entidade.  

Desta forma, pode-se afirmar que o presente Projeto de Lei 

guarda observância à norma estadual específica, posto que os requisitos 

estabelecidos no dispositivo supramencionado estão devidamente 

demonstrados nos autos, da seguinte forma: 

a) personalidade jurídica há mais de dois anos, conforme 

estatuto e certidão de registro expedida pelo Cartório do Ofício de Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Canário – ES 

(documentos às fls. 06/23 e 25); 

b) efetivo funcionamento há mais de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade, conforme declaração do 

Prefeito Municipal de Pedro Canário – ES e cópia do estatuto (documentos às 

fls. 26 e 06/23);  

c) não-remuneração dos cargos da diretoria da organização e da 

não distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, conforme 

declaração, com firma reconhecida, do Presidente Associação Beneficente 

Cultural e de Agricultores de Cristal do Norte, Município de Pedro Canário – 

ES (documento às fls. 27);  
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d) atestado de atuação, em conformidade com os objetivos 

estatutários, emitido pelo conselho ou entidade de referência na área, 

conforme declaração do Presidente do Conselho Municipal Assistência Social 

de Pedro Canário - COMASPEC (documento às fls. 29). 

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

patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

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

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

 3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE LEI Nº 126/2020, de autoria da Deputada Raquel Lessa, que 

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e de 

Agricultores de Cristal do Norte, sediada no Município de Pedro Canário – ES. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 10 de março de 2020. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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