
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 150/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 1 

PROJETO DE LEI Nº 150/2019 

AUTOR: Capitão Assumção 

EMENTA: 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. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 150/2019, de iniciativa do(a) Exmo(a). 

Sr(a). Deputado(a) Capitão Assumção, que, nos termos consignados no item de 

fl. 07, foi devolvido ao autor com base no artigo 143, VIII do Regimento Interno, 

ou seja, por ser tido como “manifestamente inconstitucional”. 

Diante de recurso do Deputado autor, a matéria foi encaminhada a 

esta Procuradoria Geral para elaboração de parecer técnico, em atendimento 

ao disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução Nº 2.700/2009).  

Distribuídos os autos ao Sr. Procurador designado (fls. 13/20), este 

ofereceu Parecer Técnico a respeito da matéria, em conformidade ao artigo 3º, 

inciso XX, da Lei Complementar nº 287/04. A seguir, o Sr. Subcoordenador da 

Setorial ofereceu opinamento a respeito da proposição (fls. 23/27), com fulcro 

no art. 10, inciso I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. Opinaram, respectivamente, 

pela “inconstitucionalidade formal (...) e, por conseguinte, pela manutenção do 

despacho denegatório” e pela “constitucionalidade da matéria e rejeição do 

despacho denegatório”. 

Diante de tal contexto, considerando as opiniões divergentes dos 

respeitáveis jurisconsultos sobre a matéria, vê-se que a proposição não é 

“manifestamente” inconstitucional. Caso o fosse, haveria, a priori, convergência 

de opiniões entre os pareceristas. 
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Portanto, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, considerando o objetivo e efeitos do despacho 

denegatório, OPINO PELA REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO, haja 

vista não se tratar de matéria manifestamente inconstitucional, razão pela qual a 

proposição merece aprofundamento de discussão. Oportunamente, a 

Procuradoria poderá apresentar manifestação conclusiva, no momento 

procedimental adequado, sobre a constitucionalidade da pretensa norma. 

Em 31/07/2019. 

 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador Geral  
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