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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 172/2020 

AUTOR: Governador do Estado 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a promover a desafetação de imóveis 

de propriedade do Estado do Espírito Santo para fins de permuta. 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei n° 172/2020, de autoria do Governador do Estado, autoriza 

o Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a promover a desafetação de imóveis de 

propriedade do Estado do Espírito Santo para fins de permuta. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 12/03/2020 e lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 16/03/2020. Publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – 

DPL, em 17/03/2020. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009 

proferiu o despacho da 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 Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa, ofertou 

sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial no projeto 

de lei. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360031003900380035003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 172/2020 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

2 

 

 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer 

parecer técnico. 

 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no processo 

de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de 

alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com 

capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados 

(artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

 

Como já ressaltado, o Projeto de Lei em apreço tem como finalidade obter 

autorização legislativa, exigida nos artigos 36, 37 e 84 do Decreto Estadual nº 3126-R, 

de 11 de outubro de 2012, para promover a alienação para fins de permuta de parte 
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dos lotes 1, 2, 3 e 5 - quadra CL 2 e parte dos lotes 1, 3 e 5, quadra CL-3 - loteamento 

CIVIT II, todos de propriedade do Estado do Espírito Santo com 02 (duas) áreas 

públicas do Município da Serra de mesma metragem e mesma localização 

 

Por constituir matéria de procedimento administrativo, o Estado detém 

competência remanescente ou residual, como preceitua o § 1º do art. 25 da 

Constituição Federal:  

 

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. 

 

Assim, em face da capacidade de auto-organização e autogoverno 

outorgada pela Carta Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 1º), é de se 

concluir que compete a esta Casa Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 

dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 55, caput, da Constituição 

Estadual, litteris: 

 

Art. 55.  Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de 

competência do Estado, especialmente sobre: (grifou-se) 

 

 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, 

no entanto, quanto ao exercício dessa prerrogativa institucional 

(essencialmente limitada em sua extensão), aos 
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condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal, 

pois é nesta que reside o núcleo de emanação (e de restrição) 

que informa e dá substância ao poder constituinte decorrente que 

a Lei Fundamental da República confere a essas unidades 

regionais da Federação. Doutrina. Precedentes1.  

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do devido 

processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no procedimento de 

elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases 

posteriores (vício formal objetivo).  

 

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 172. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento 

do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do 

princípio da separação dos Poderes. 

 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Constituição Estadual prevê no art. 

63, parágrafo único, incisos III e VI, a iniciativa privativa do Governador de Estado para 

a apresentação de Projeto de Lei que disponha sobre organização administrativa e 

atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado. Confira, in verbis: 

 

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

comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 

                                                 
1
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: Julgamento: 

14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
2
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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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; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 

e órgãos do Poder Executivo. 

 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República para 

deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 1°, inciso II, 

alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo autônomo para a 

organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

 

A propósito, as regras de processo legislativo previstas na Constituição 

Federal, dentre elas as de iniciativa reservada, são de observância obrigatória no âmbito 

estadual, como ensina Pedro Lenza: 

 

As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa 

reservada do Presidente da República, pelos princípios da simetria 

e da separação de Poderes, devem ser observadas em âmbito 

estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas matérias terão de 

ser iniciadas pelos Chefes do Executivo (Governadores dos 

Estados e do DF e Prefeitos), sob pena de se configurar 

inconstitucionalidade formal subjetiva.3 

                                                 

3
 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Como o projeto em tela, entre outros assuntos, comete atribuição a órgão do 

poder executivo, Procuradoria Geral do Estado, deve ser de iniciativa privativa do 

Governador de Estado. 

 

No tocante à espécie normativa adequada, a matéria não se amolda às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser objeto de 

lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

 

Passa-se, então, à analise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o processo 

de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis da 

maioria dos membros presentes. 

 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a proposição 

ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não obstante a 

possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado Estadual, decidir 

pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento Interno). 

 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2.  DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
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A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na Constituição 

Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios constitucionais. 

 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e Garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em apreço não visa a 

alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor na 

data de sua publicação.  

 

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena repercussão, o 

que se aplica ao presente. 

 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado 

está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores, 

não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 
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O art. 17 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações) estabelece a 

possibilidade de que os bens da Administração Pública sejam alienados, trazendo 

requisitos para tanto: 1) existência de interesse público devidamente justificado; 2) 

avaliação; 3) quando imóveis, a prévia autorização legislativa; 4) em regra, licitação na 

modalidade concorrência, estando esta dispensada, entre outras causas, na permuta 

por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei 

(art. 17, I, “c”) 

 

Permuta4, é a operação, fundada no artigo 533 e segs., do CC, 

contratualmente materializada em que um dos contratantes transfere a outrem bem de 

seu patrimônio, recebendo outro bem equivalente na troca, ou seja, é a troca de bem 

entre os permutantes. 

 

Constata-se então que na realidade, a permuta constitui-se em alienação e 

aquisição simultâneas.  

 

São requisitos à permuta de bens públicos: 

 

a) autorização legislativa;  

b) interesse público justificado;  

c) avaliação prévia dos bens a serem permutados. 

 

 

                                                 
4
 Permuta para Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., 2001, Malheiros 

Editores, pág. 497, também conhecida como “... troca ou escambo é o contrato pelo qual as partes 
transferem e recebem um bem, uma da outra, bens, esses, que se substituem reciprocamente no 
patrimônio dos permutantes. Há sempre na permuta uma alienação e uma aquisição de coisa, da mesma 
espécie ou não (...) A permuta de bem público, como as demais alienações, exige autorização 
legal e avaliação prévia das coisas a serem trocadas, mas não exige licitação, pela impossibilidade 
mesma de sua realização, uma vez que a determinação dos objetos da troca não admite substituição ou 
competição licitatória 
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E, em relação a esse ponto, o Executivo Estadual bem atendeu ao que 

estabelece a legislação porque o art. 1º ao Projeto de Lei nº 172/20 concretiza a 

desafetação do bem público. 

 

Quanto aos demais requisitos, o Projeto de Lei nº 172/2020 NÃO conta com 

avaliação prévia das áreas a serem permutadas, NÃO consta cópia atualizada das 

matrículas de todos os lotes, demonstrando a efetiva propriedade. 

 

Resta demonstrado pelo art. 3º do Projeto de Lei nº 172/2020 a efetiva 

comprovação da existência de interesse público na permuta. 

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, respeita 

as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado 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 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 

tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 
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matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão. 

 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando o 

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 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o 

conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

 

Quanto ao 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 nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 
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3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 

172/2020, de autoria do Governador do Estado, nos termos da fundamentação supra, 

com a ressalva da não comprovação da avaliação prévia do bem a ser permutado, 

conforme requisito do inciso I, do art. 17 da lei 8.666/93. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória, 02 de abril de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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