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Zuleika Haddad Fafá o Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) do Munícipio 

de Afonso Cláudio/ES. 

 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei nº 192/2018, de autoria do Deputado Theodorico Ferraço, 

que tem por finalidade denominar Centro Estadual de Educação Técnica Professora 

Maria Zuleika Haddad Fafá o Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) do 

Munícipio de Afonso Cláudio/ES, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º Fica denominado Centro Estadual de Educação Técnica 

Professora Maria Zuleika Haddad Fafá o Centro Estadual de 

Educação Técnica (CEET) do Munícipio de Afonso Cláudio/ES 

 

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

 

Proposta com justificativa para a concessão à fl. 03. 

 

A matéria foi protocolada no dia 16/07/2018, lida no expediente da sessão ordinária 

do dia 17/07/2018 e até o presente momento não consta nos autos a publicação no 

Diário do Poder Legislativo – DPL. 
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A Diretoria de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa à fl. 09 dos autos. 

 

Consta à fl. 04 dos autos a certidão de óbito. 

 

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-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício no 

processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, 

seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da competência 

legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar se a competência 

para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de Município. 

 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela CRFB/1988, em 

especial com base no que determina o princípio federativo estabelecido 

expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia legislativa de cada 

                                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 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. 
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ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, desde que 

atendidos os seus preceitos e princípios. 

 

A propositura em questão objetiva denominar Centro Estadual de Educação Técnica 

Professora Maria Zuleika Haddad Fafá o Centro Estadual de Educação Técnica 

(CEET) do Munícipio de Afonso Cláudio/ES. 

 

Verifica-se que a competência legislativa foi respeitada, pois não há qualquer 

vedação constitucional para que o Estado realize a denominação de um bem 

público, desde que este não seja um bem de outro ente federado (União ou 

município). Logo, atuou o Estado no uso de sua competência legislativa 

remanescente ou residual, prevista no art. 25, § 1º, da Constituição Federal, verbis:  

 

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. 

 

A definição de bens públicos é dada pelo artigo 98 do Código Civil (Lei no. 

10.406/2002): “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a 

pessoa a que pertencerem”. 

 

O Direito brasileiro estabeleceu os bens públicos em legislação esparsa. O art. 20 da 

CRFB/1988 relaciona os bens da União. Já o art. 26 descreve, em relação não 

exaustiva, os bens dos Estados federados. O Decreto-Lei no. 9.760/1946 elenca os 

bens imóveis da União. Já o Código de Águas (Decreto no. 24.643/1934) especifica 

as águas de uso comum e dominical. 
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Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa remanescente para tratar da matéria alvo da proposição em 

análise, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme arts. 25, § 1º da CRFB/1988. 

 

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).  

 

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da 

iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

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

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 173. 

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. 

 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a 

possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da 

deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado4. 

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em seu art. 63, 

parágrafo único6, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 

                                                           
3 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. 

4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
5 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-

Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
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privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas 

em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

 

No caso em exame, a matéria não se encontra dentre aquelas cuja iniciativa seja 

reservada ao Chefe do poder Executivo. Assim, o presente Projeto de Lei não 

contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, 

parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente 

possível que a Mesa Diretora e outros proponentes iniciem o presente processo 

legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 

63 da CE/1989.  

                                                                                                                                                                                     
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 

transferência para a reserva.  

6 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 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:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de 

sua remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

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; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a iniciativa 

parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, observa-se que o 

Projeto objetiva a denominação de um bem público estadual. Não pretende emendar 

a Constituição Estadual, nem se amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo 

único da CE/1989, que traz as hipóteses reservadas à lei complementar.  

 

Considerando que o tema aqui tratado não constitui matéria objeto de resolução ou 

decreto legislativo nos termos do art. 151, §§ 1º e 2º do Regimento Interno da ALES, 

infere-se que o veículo introdutor deve ser de fato, a lei ordinária, haja vista seu viés 

residual, nos termos do § 3º do mesmo art. 151 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução n. 2.700/09). Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. 

 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativos, tem-se: 

 

Quanto ao regime inicial de tramitação da matéria, do quórum para sua aprovação e 

do processo de votação a ser utilizado, o referido projeto de lei deve seguir o 

procedimento especial, conforme preceitua o artigo 148, inciso III do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009.  

 

No que diz respeito ao quórum e ao processo de aprovação, consoante o artigo 200, 

inciso II, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009), é 

necessária a maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos deputados 

na respectiva comissão, em votação nominal. 

 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

 

2.2. 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. 

 

Realizado o estudo da constitucionalidade formal, resta submeter a proposição que 

ora se analisa ao filtro constitucional em seu aspecto material, comparando-a com 

as regras e princípios que compõem o chamado bloco de constitucionalidade.  

 

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 que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na data de sua 

publicação está adequada, de forma que o projeto não pretende atingir situações 

pretéritas, sendo materialmente constitucional nesse aspecto. 

 

Conclui-se, portanto, que a proposição está de acordo com as regras e princípios 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 

 

2.3. Juridicidade e Legalidade 

 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é jurídica, ou 

possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com a 

Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 
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com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica7. 

 

Faz-se necessário, então, averiguar se a proposição está em sintonia com o 

ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

 

A Lei Federal no. 6.454/1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, 

obras serviços e monumentos públicos, assim estabelece: 

 

Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome 

de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou 

exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, 

a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou 

às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada 

pela Lei nº 12.781, de 2013) 

 

Art. 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às 

entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio 

dos cofres públicos federais. 

 

A vedação estende-se às entidades estaduais ou municipais, ou mesmo privadas, 

que recebem subvenção dos cofres públicos federais. Nesse aspecto, todos os 

municípios e estados da federação estariam impedidos de praticar tal ato de 

nomeação a bem público, homenageando pessoa viva, já que todos recebem 

recursos públicos federais. 

 

Na fl. 04 dos autos do Projeto de Lei no. 192/2018 consta a certidão de óbito do 

pretenso agraciado. Assim sendo, conclui-se que a proposição não afronta a 

legislação federal. 

 

                                                           
7 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 
agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 

Identificador: 310037003900310035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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A Lei Estadual no. 8.870/2008 dispõe sobre a denominação de estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras do Estado e assim estabelece: 

 

Art. 1º A escolha de denominação para os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras do Estado só poderá 

recair em nomes de pessoas falecidas que tenham se 

destacado por notórias qualidades e relevantes serviços 

prestados à coletividade. 

 

§ 1º Não poderá haver, no mesmo município, mais de um 

estabelecimento, instituição, prédio, rodovia e obra de 

propriedade do Estado com igual denominação. 

 

§ 2º É vedada a escolha de nome de pessoa condenada por 

ilícito praticado contra os direitos humanos, por crime contra a 

administração pública e por envolvimento com a repressão nos 

governos militares desde que o processo tenha transitado em 

julgado. 

 

§ 3º Os estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e 

obras do Estado poderão conservar, excepcionalmente, a 

denominação já adotada na data da publicação desta Lei, 

mesmo que contrarie o que dispõe o “caput” deste artigo. 

 

§ 4º A comprovação do falecimento se dará por meio de 

certidão de óbito. 

 

Art. 2º A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

através da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, diligenciará por meio eletrônico, em caso de 

dúvida, no sentido de aferir se o homenageado encontra-se 

inserido em uma das objeções descritas no § 2º do artigo 1º, 
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visando regular a tramitação de tais proposições neste Poder 

Legislativo. (Nova redação dada pela Lei nº 9097/08) 

 

Parágrafo único. Para a obtenção das informações 

necessárias ao trâmite regular da proposição, deverão constar 

na mesma as seguintes informações: (Incluído pela Lei nº 

9431/10) 

 

I - nome completo do agraciado; (Incluído pela Lei nº 9431/10) 

 

II - nome completo da genitora do agraciado; (Incluído pela Lei 

nº 9431/10) 

 

III - data de nascimento e número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF do agraciado. (Incluído pela Lei nº 

9431/10) 

 

Os dados exigidos pelo parágrafo único do art. 2º. da Lei Estadual no. 8.870/2008 

constam, respectivamente, às fls. 04 e 05 dos autos, possibilitando, portanto, que a 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação desta ALES 

diligencie por meio eletrônico, em caso de dúvida, se há alguma objeção em relação 

ao nome do pretenso agraciado. 

 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há oposição na 

doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, 

material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

 

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

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

 

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao contrário, 

atende a todos os preceitos.  
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2.4. Técnica Legislativa 

 

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

porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

parte normativa e parte final. 

 

Atendidas também as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

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

tratada está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição objetiva alterar a 

norma original, e não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. O âmbito de aplicação da norma 

está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 

técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma norma.  

 

Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

 

Respeitadas as regras do art. 11, I, 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 art. 11, III 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, e 
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expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo. 

 

Sobre a vigência da lei, esta se encontra indicada de maneira expressa no art. 2º, 

com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. Como a 

cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas para 

as leis de pequena repercussão, o que se aplica a presente proposição.  

 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou as correções devidas na redação do 

referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa à fl. 09 dos autos), com as 

quais estou de acordo e opino pela sua adoção. 
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PARECER Nº                    /2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 192/2018, de autoria do 

Deputado Theodorico Ferraço, com fundamento na Constituição Federal, do art. 25, 

§1º, do art. 56, XXIX e do art. 61,§ 1° e 63 paragrafo único da Constituição Estadual. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de  2018. 

 

 

_____________________________________________________________ PRESIDENTE 

 

________________________________________________________________ RELATOR 

 

________________________________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________________________________ MEMBRO 
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