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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 018/2018 (Mensagem nº 011/18). 

Autor (a): Governador do Estado. 

Assunto: Altera as Leis nºs. 5.780, de 21.12.1998, e 4.794, de 

30.07.1993, dispondo sobre a criação do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa e sobre a Política Estadual do Idoso e Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a presente Mensagem Governamental é encaminhado 

projeto de lei, de iniciativa do Governador do Estado, que altera as Leis nºs. 

5.780, de 21.12.1998, e 4.794, de 30.07.1993, dispondo sobre a criação do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e sobre a Política 

Estadual do Idoso e Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

02.02.2018 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 06.02.2018, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes, após cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento 

Interno.  

 Após terem sido juntadas informações preliminares sobre 

matérias correlatas, estudo de técnica legislativa e certificação de publicação 

do Diário do Poder Legislativo, a matéria foi distribuída a esta Procuradoria 

para elaboração de parecer técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento 

Interno, combinado com o artigo 9º do Ato nº 2.517/2007, da Mesa 

Diretora. 

 É o relatório. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada 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.  

Por outro lado, também não se vislumbra a inserção da matéria 

na competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 

da mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, 

da Constituição Federal. 

Considerando que as normas constitucionais federais 

norteadoras do processo legislativo são de observância obrigatória pelos 

Estados-membros, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas 

na Constituição Federal, em especial nos artigos 48 a 52 e 69, que a espécie 

normativa adequada para tratar do tema é a lei ordinária, posto que a 

matéria em apreço se insere no campo residual desta espécie normativa, por 

não se enquadrar dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder 

Legislativo (resolução e decreto legislativo) ou destinada pela própria 

Constituição a ser tratada por lei complementar ou norma de status 

constitucional (emenda constitucional). 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua 

subjunção aos preceitos constitucionais constantes do artigo 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, editado em simetria com o 

artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas “b” e “e”, da Constituição Federal, que 

atribui competência privativa ao Governador do Estado para iniciativa do 

processo legislativo sobre organização administrativa do Estado e criação, 

estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder 

Executivo, excluindo a iniciativa concorrente dos parlamentares, bem como 

a iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares. 
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No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da 

matéria é a maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da 

Constituição Estadual, editado em simetria com o artigo 47 da 

Constituição Federal; que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o 

ordinário, e que o processo de votação é o simbólico, conforme 

estabelecido, respectivamente, pelas disposições contidas nos artigos 148, 

inciso II1, e 200, inciso l2, do Regimento Interno. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos 

na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como 

não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao 

Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio 

da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

No que se refere à juridicidade e à legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, posto que 

colima para a concretização do disposto nos artigos 230 da Constituição 

Federal e 198 da Constituição Estadual, se adequa as normas legais e 

regimentais vigentes, especialmente, às disposições da Lei Federal nº 8.842, 

de 04.01.1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o 

Conselho Nacional do Idoso, conforme se infere de suas transcrições abaixo: 

Constituição Federal 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida.  

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

                                                 
1 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
 ordinária; III - especial. 
2 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; 

Identificador: 34003500320039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Processo Legislativo PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

4 

 

Constituição Estadual 

Art. 198. O Poder Público promoverá o amparo à criança, ao 

adolescente, ao jovem, à pessoa com deficiência e ao idoso 

assegurando-lhes, no limite de sua competência, o tratamento 

determinado pela Constituição e pelas leis.  

§ 1° O Estado assegurará assistência à família na pessoa dos 

membros que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito dessas relações.   

§ 2° Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático na 

formulação e execução da política e no controle das ações dos 

órgãos públicos encarregados da assistência e promoção da 

família, da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa com 

deficiência. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de 

forma patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 

95/98, cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos 

autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

018/2018, oriundo da Mensagem Governamental nº 011/2018, que 

altera as Leis nºs. 5.780, de 21.12.1998, e 4.794, de 30.07.1993, dispondo 

sobre a criação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

e sobre a Política Estadual do Idoso e Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 20 de fevereiro de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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