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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

Proposição: Projeto de Lei nº 144/2019. 

Autor: Deputado Vandinho Leite. 

Assunto: Institui o Dia Estadual da Educação Profissional, a ser celebrado 

anualmente no dia 23 de setembro. 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da proposição destaca-se a nobre intenção 

parlamentar de instituir o Dia Estadual da Educação Profissional, a ser celebrado 

anualmente no dia 23 de setembro.  

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 12.03.2019 

e lida no expediente da sessão do mesmo dia, oportunidade em que recebeu 

despacho determinando sua publicação na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

Quanto à publicação, não foram encontrados prova de sua realização, 

a qual se faz necessária. 

Destarte o projeto prosseguiu á Procuradoria Legislativa, que pugnou 

pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com 

adoção de emendas. 

   É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

Cumpre destacar a nobre intenção do parlamentar acerca da criação 

do Dia Estadual da Educação Profissional, a ser celebrado anualmente no dia 23 de 

setembro. 

No campo da inconstitucionalidade formal orgânica a Constituição 

Federal em seu art. 25, § 1°, reserva aos Estados as competências que não lhe são 

vedadas pelo próprio texto normativo. Paralelo a isso, a Constituição do Estado do 

Espírito Santo, no escopo do art. 19, III, aufere a sua competência de exercer 
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todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedados pela 

Constituição Federal. 

Logo, verifica-se que há a competência residual para legislar sobre o 

tema visto que inexiste qualquer vedação legal que impeça a lei estadual a tratar 

da matéria aqui abordada, qual seja, instituição de data comemorativa. 

E ainda, a competência legislativa foi respeitada, pois 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. 

Dito isso, e superada a questão da competência legislativa orgânica, 

passa-se a analise de constitucionalidade formal propriamente dita subjetiva, que 

decorre da inobservância do devido processo legislativo, seja na fase iniciativa – 

vicio formal subjetivo -, seja em fases posteriores – vicio formal objetivo.  

Neste sentido, o projeto carece de vicio formal subjetivo, estando em 

perfeita harmonia com os ditames dos artigos 19, III e 63 da Constituição Estadual 

e art. 61 § 1º da Constituição Federal, mostrando-se formalmente constitucional no 

que diz respeito a legitimidade do parlamentar deflagrar a presente matéria que 

não se encontra no rol de competências exclusivas do Chefe do Executivo e ainda, 

não ocorre qualquer ingerência de um Poder sobre o outro, tão pouco a criação de 

atribuições a qualquer órgão do Poder Executivo. 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espirito Santo através 

da iniciativa parlamentar exclusiva, resta submeter à matéria ao filtro e da 

constitucionalidade material. Sob esta égide, resta compararmos a matéria com as 

regras e princípios da Constituição Federal.  

Neste sentido, não se vislumbrou violação aos princípios de direitos e 

garantias estabelecidos tanto na Constituição Federal como na Estadual, bem como 

não há que se falar em dissonância com seus textos normativos, razão pela qual o 

Projeto de Resolução é materialmente constitucional. 

No campo da Juridicidade e Legalidade, temos que o Projeto de 
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Resolução em comento esta em sintonia com o ordenamento jurídico, ou seja, com 

as Constituições Federal e Estadual, as leis, aos princípios jurídicos, a 

jurisprudência, enfim, com o Direito como um todo. 

 Quanto à técnica legislativa, a propositura atende as normas 

estabelecidas na Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a 

redação, a alteração e a consolidação das leis, tudo como determina a Constituição 

Federal, entretanto a melhor técnica, no presente caso, é a observância da lei que 

consolidou todas as datas comemorativas no Estado do Espírito Santo (Lei Ordinária 

Estadual nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019), especialmente no que diz os seus 

artigos 1º e 2º, vejamos: 

“Art. 1º Esta Lei consolida toda a legislação em vigor referente às 

semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes 

datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado, 

conforme previsto nos Anexos I e II.  

Art. 2º Toda a legislação, devidamente instituída, em vigor será 

consolidada a partir da publicação desta Lei, de acordo com o previsto 

no art. 1º, devendo qualquer inclusão ou revogação de semana e/ou 

de dia/correlato comemorativo, obrigatória e exclusivamente, ser 

realizada por meio de alteração dos Anexos da presente Lei.” (Grifo 

nosso.) 

Desta forma, por força do art. 3º da lei supramencionada que consolida 

as ações inerentes à divulgação e comemoração de data instituída, como a 

definição de objetivo de ampla divulgação dos assuntos de interesse público nele 

contido, por meio de palestras, seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, 

reuniões públicas, dentre outras ações que se fizerem necessárias, tornando-se 

ineficaz o Projeto de Lei nº 144/2019, sendo necessária a adoção da seguinte 

emenda: 
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EMENDA SUBSTITUTIVA nº 01 /2019, ao Projeto de Lei nº 

144/2019. 

Ementa: Altera o Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, para incluir o dia 23 do mês de setembro, 

como o Dia Estadual da Educação Profissional. 

Art. 1º. Fica incluído no Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 

14 de janeiro de 2019, o dia 23 do mês de setembro, como o 

Dia Estadual da Educação Profissional.  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão a adoção do 

seguinte: 

PARECER Nº        /2019 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO 

E REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE, 

APROVAÇÃO e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do PROJETO DE LEI Nº 

144/2019, de autoria do Deputado Estadual Vandinho Leite, Institui o Dia 

Estadual da Educação Profissional, a ser celebrado anualmente no dia 23 de 

setembro.  

Sala das Comissões, em ___ de ______ de 2019. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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