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PARECER  
EM PROCESSO LEGISLATIVO 

 

Projeto de Lei n.º: 150/2019  

Autor: Deputado Capitão Assumção 

Assunto: Obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hino do 

Espírito Santo, além de outros de exaltação à pátria, em todas as escolas 

públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Capitão Assumção, que traz a obrigatoriedade da execução do 

Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação à 

pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e de 

ensino médio no âmbito do Estado do Espírito Santo.. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 12/03/2019, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 12/03/2019. 

 

Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, 

porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). Não consta, ainda, 

estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 
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O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, 

proferiu despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII1, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação 

da proposição entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 

 

Foi deferido pedido de recurso à Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo 

único2, do Regimento Interno. 

 

Os presentes autos vieram conclusos para elaboração de 

parecer, nos termos do artigo 1213 c/c o parágrafo único do artigo 143, 

ambos do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

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

competência de iniciativa  

 

Cumpre assentar, inicialmente, que o exame a ser realizado 

sobre o presente projeto de lei cingir-se-á aos aspectos estritamente 

                                                 
1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 
VIII - manifestamente inconstitucionais; 
2
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 
Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia à 
competência da Assembleia Legislativa não se conformarem com a decisão poderão requerer ao Presidente 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar da decisão, restituirá 
a proposição para a devida tramitação. 
3
 Art. 121. Findo o prazo da permanência em pauta,  juntadas as emendas, se houver, e o parecer técnico, será o 

projeto distribuído às Comissões. 

Identificador: 320035003200360036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 3 

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. 

 

Em que pese a nobre intenção do Excelentíssimo Senhor 

Deputado.  

 

Em que pese a Instrução Normativa 002/2015 da Comissão de 

Constituição Serviço Público e Redação que dá nova orientação e disciplina o 

posicionamento da Comissão de Justiça sobre projetos recebidos como 

inconstitucionais. 

 

Em que pese o espírito mais altruístico da norma proposta no 

que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hino 

do Espírito Santo, além de outros de exaltação à pátria, em todas as escolas 

públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Verifica-se, data vênia, a inconstitucionalidade formal do 

presente projeto de lei 150/2019, pelas razões a seguir expostas, as quais 

não se vislumbram sanáveis por meio de emendas, posto que o escopo do 

Projeto de Lei cria novas obrigações a Secretárias e órgãos do Governo do 

Estado, não sendo possível a implementação do programa sem a efetiva 

implementação dos diversos órgãos e secretarias do demais Poderes. 

 

De fato, assiste razão ao Excelentíssimo Senhor Presidente por 

entender pela inconstitucionalidade da presente proposição, por infringência 
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ao artigo 63, parágrafo único, inciso III e VI da Constituição Estadual, pois 

interfere na organização administrativa do Poder Executivo Estadual. 

 

A propósito, segue o referido dispositivo constitucional que 

fundamenta a inconstitucionalidade do presente projeto de lei, 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. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 

Estado as leis que disponham sobre: 

III - organização administrativa e pessoal da administração 

do Poder Executivo; (original sem destaque) 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 

reforma e transferência de militares para a inatividade; 

 

Logo, verifica-se a inconstitucionalidade formal orgânica, ou 

seja, por vício de iniciativa, uma vez que compete privativamente ao Chefe do 

Poder Executivo legislar sobre a matéria em debate. Sobre o tema, segue 

ensinamento de Pedro Lenza4, in verbis:  

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da 

inobservância da competência legislativa para a 

elaboração do ato. 

Nesse sentido, para se ter um exemplo, o STF entende 

como inconstitucional lei municipal que discipline o uso de 

cinto de segurança, já que se trata de competência 

legislativa da União, nos termos do art. 22, XI, legislar 

sobre trânsito e transporte. 

(original sem destaque) 

                                                 
4
 LENZA. Pedro. Direito Constitucional, 13º Edição, Editora Saraiva, à pág. 162 
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A propósito, ressalta-se que o vício de iniciativa é insuperável e 

o atual entendimento jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o 

referido vício ser sanado mesmo que o presente Projeto de Lei venha a ser 

sancionado. Neste sentido, segue entendimento do Excelso Supremo 

Tribunal Federal que corrobora o entendimento supramencionado, ou seja, 

que vício de iniciativa não é sanável, conforme vislumbra-se: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8958, DE 07 DE 

JANEIRO DE 1993, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. INICIATIVA DO 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. 

VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. 

Remuneração dos integrantes dos serviços auxiliares do 

Poder Judiciário estadual, bem como dos juízos que lhe 

forem vinculados. Processo legislativo. Competência 

reservada ao Tribunal de Justiça (CF, artigos 96, II, "b"; e 

125). 2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal 

estadual. Vício formal de inconstitucionalidade, de 

natureza insanável. Ação direta julgada procedente. (ADI 

1681, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 21/08/2003, DJ 05-12-2003 PP-00017 

EMENT VOL-02135-03 PP-00495) (original sem 

destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 

ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 

EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Compete 

privativamente ao Governador do Estado, pelo princípio 

da simetria, a direção superior da administração estadual, 
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bem como a iniciativa para propor projetos de lei que 

visem criação, estruturação e atribuições de Secretarias e 

órgãos da administração pública (CF, artigos 84, II e IV e 

61, § 1º, II, e). 2. Hipótese em que o projeto de 

iniciativa parlamentar, transformado em lei, apresenta 

vício insanável caracterizado pela invasão de 

competência reservada ao Poder Executivo pela 

Constituição Federal. Medida cautelar deferida. (ADI 2646 

MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/07/2002, DJ 04-10-2002 PP-00092 

EMENT VOL-02085-02 PP-00309) (original sem 

destaque) 

 

 

Sob o prisma da competência para legislar sobre o tema na divisão 

de competência estabelecida pela Constituição Federal, compete 

privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional 

(art. 22, inc. XXIV da CF). Logo, a competência do Estado quanto ao tema 

educação se restringe à competência suplementar (art. 24, inc. IX da CF).    

 

Trata-se, assim, de competência concorrente, em que a União fixa 

as normas gerais sobre Educação, enquanto os Estados e o Distrito Federal 

ocupar-se-ão das especificidades, os modos e os meios de se implementar o 

disposto na legislação federal. 

 

De forma que, havendo Lei Federal dispondo sobre normas gerais, 

poderão os Estados e o Distrito Federal, em exercício de sua competência 

suplementar, preencher os vazios da lei federal, a fim de afeiçoá-las às 

peculiaridades locais (art. 24, § 2º da CF).  
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Em relação ao da execução do hino nacional nas escolas públicas 

e particulares, a norma geral de que trata o assunto é a Lei Federal 5.700/71, 

com nova redação dada pela Lei Federal nº 12.031/2009. 

 

Desta feita a obrigatoriedade semanal da execução do Hino 

Nacional já se encontra regulada pela União por meio da Lei Federal 

5.700/71, com nova redação dada pela Lei Federal nº 12.031/2009, in verbis: 

 

Art. 39. É obrigatório o ensino do desenho e do significado 

da Bandeira Nacional, bem como do canto e da 

interpretação da letra do Hino Nacional em todos os 

estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares, do 

primeiro e segundo graus. 

 

Parágrafo único: Nos estabelecimentos públicos e 

privados de ensino fundamental, é obrigatória a execução 

do Hino Nacional uma vez por semana. (Incluído pela Lei 

nº 12.031, de 2009). 

 

Logo, apesar da louvável a iniciativa do ilustre Deputado Estadual, 

não há como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o 

projeto de lei em análise, por vício de incompetência legislativa; pois, embora 

disponha sobre a matéria Educação, a qual está inserta na competência 

concorrente do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, o assunto já foi alvo 

de regulamentação pela União. 

 

Assim, após, a análise de todo o projeto, verifica-se a flagrante 

inconstitucionalidade da matéria. Deixa-se, portanto, de mencionar os demais 

aspectos da presente proposição, nos termos do art.9, §5º do Ato nº 

2517/2008 (alterado pelo Ato nº 1.886/2015). 
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São estas as considerações pertinentes na análise da 

proposição legislativa em foco. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela inconstitucionalidade formal 

do Projeto de Lei n.º 150/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Capitão Assumção, e, por conseguinte, pela MANUTENÇÃO do 

despacho denegatório do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 20 de março de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa  
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