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I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se de parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

técnica legislativa da proposição legislativa em epígrafe, de iniciativa do Deputado 

Doutor Hércules, cujo conteúdo, em síntese: “Declara Patrimônio Cultural Imaterial 

do Estado os desfiles das Escolas de Samba”. 

 

A matéria foi protocolada em 01/11/2017, lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 06/11/2017, aguardando publicação. 

 

Após, veio a esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, para análise e oferecer de parecer quanto à constitucionalidade formal e 

material, juridicidade, legalidade e técnica legislativa. Designado Relator pelo 

Presidente, para cumprir exigência regimental do art. 41, I, do Regimento Interno da 

Ales. 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 
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DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. 

 

Pelo prisma da constitucionalidade, não há quaisquer obstáculos a serem 

invocados, eis que o Projeto de Lei em análise trata de matéria de competência 

legislativa remanescente dos Estados Federados, consoante o que dispõe o art. 25, § 

1º, da Constituição Federal. 

 

Ademais, o art. 19, IV, da Constituição Estadual, assim prescreve: 

 

“Art. 19”. Compete ao Estado, respeitados os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal: 

 

(...) 

 

IV – exercer, no âmbito da legislação concorrente, a 

competente legislação suplementar e, quando couber, a 

plena, para atender às suas peculiaridades; 

 

(...)”. 

 

De igual modo o artigo 141, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

assim dispõe:  

 

“Art. 141”. A Assembleia Legislativa exerce sua função 

legislativa por via das seguintes proposições: 

 

I – (...) 
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II – projeto de lei.” 

 

Logo, verifica-se cristalino haver compatibilidade da presente hipótese 

normativa com os textos acima transcritos.  

 

Constatada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, 

verificamos pela exegese das regras constitucionais contidas nos artigos 55, 56 e 61, 

III, todos da Carta Estadual, em que a espécie normativa adequada para tratar do 

tema é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual.  

 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, concluímos por sua subjunção aos 

preceitos constitucionais constantes do artigo 63, caput, da Constituição Estadual, 

que estabelecem a iniciativa concorrente para legislar: 

 

“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.” 

 

Por outro prisma, mostra-se formalmente constitucional a presente 

propositura, no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o 

procedimento legislativo, por não se tratar de matéria de competência exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses previstas no 

parágrafo único do art. 63 da Constituição Estadual ou art. 61, § 1º, da Constituição 

da República. 

Do acima transcrito se conclui que o Projeto de Lei sob exame atende o 

requisito constitucional no tocante a imaterialidade referenciada. Os Tapetes da 
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Festa de Corpus Christi como patrimônio estadual com a presente iniciativa se 

firma pelo seu reconhecimento em todos os níveis.  

  

O quórum para aprovação da matéria e o respectivo processo de votação 

são os estabelecidos nos artigos 194, e 200, inciso I, do Regimento Interno, ou seja, 

maioria simples, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos membros em 

votação simbólica, o regime inicial de tramitação é o ordinário. 

 

Assim sendo, não se verifica qualquer inobservância às regras e princípios, 

direitos e garantias, de caráter material, previstos nas Cartas Magnas Estadual e 

Federal, em especial os prescritos no art. 5º desta. 

 

Pelo mesmo prisma, a teleologia da proposição em análise não colide com a 

isonomia, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. 

 

Como se verifica, o presente projeto versa sobre tema como afirma a 

justificativa: “O projeto de lei em comento visa à preservação e valorização de uma 

manifestação cultural que em suas décadas de existência, faz parte do dia a dia das 

pessoas e se legitima por interagir com a sociedade através de seus aspectos 

sociais, culturais, turísticos, educacionais e econômicos. Além disto, os Desfiles das 

Escolas de Samba divulgam uma imagem positiva do Estado para o exterior e para 

os demais Estados da Federação, representando a maior indústria criativa do país”. 

 

A justificativa reforça que: “A solicitação de registro justifica-se pela 

necessidade de preservar a manifestação cultural mais representativa do carnaval, 

realizada através dos desfiles das Escolas de Samba e seus artefatos característicos 

básicos, sendo eles: Pavilhão ostentado pelo 1º Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira, Ala das Baianas, Bateria, Velha Guarda, Enredo, Samba enredo, fantasias 

e alegorias temáticas, evitando assim, que esta festividade se descaracterize ao 
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longo dos tempos. O modo de fazer Carnaval pelas Escolas de Samba, está 

enraizado nas comunidades e inserido no cotidiano das pessoas. O Carnaval e os 

desfiles das Escolas de Samba no Espírito Santo representam uma parte importante 

da cultura brasileira e capixaba. É uma manifestação que nos últimos xx anos 

evoluiu e cresceu junto com a população, adaptou aos meios urbanos e conta com 

o respeito da sociedade. O ritmo, a dança, a versatilidade, a criatividade, a beleza, 

caracterizam os desfiles carnavalescos e marcam de forma incontestável nosso 

perfil cultural. É importante ressaltar que as Escolas de Samba mantêm como 

forma de transmissão direta da cultura popular do Carnaval, escolas de formação, 

passistas, ritmistas, aprendizes nas alas musicais, abrindo espaço para jovens 

vocacionados.” 

 

 Quanto à técnica legislativa, a propositura atende as normas estabelecidas na 

Lei Complementar Federal nº 95/1998, com as alterações introduzidas pela 

Complementar Federal nº 107/2001, que dispõem sobre a elaboração, a redação, a 

alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 

59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos 

normativos que menciona. 

 

 A Diretora de Redação, no âmbito de suas atribuições, realizou estudo de 

técnica legislativa da proposição em epígrafe, constante à fl. 08 dos autos, o qual 

concluímos por sua adoção. 

  

 Quanto à compatibilidade com o Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009 

e respectivas alterações) e a legislação infraconstitucional pertinente, não foi 

encontrado nenhum vício que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de lei em apreço. 
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 Referentemente à vigência da lei no tempo, segundo a Lei Complementar nº 

95/98, será a mesma indicada de forma expressa e de modo contemplativo do 

prazo razoável para que dela se obtenha amplo conhecimento, entretanto reserva 

a cláusula “entra em vigor na data de sua publicação”, quando as leis contenham 

conteúdo de pequena repercussão, o que ocorre in casu. 

   

 

  Diante do exposto, sugerimos aos demais membros desta douta comissão 

à adoção do seguinte: 

 

 

PARECER _________/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 421/2017, de autoria do Deputado Doutor 

Hércules. 

 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de  2017. 
 

 

_____________________________________ PRESIDENTE 

 

________________________________________ RELATOR 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 
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________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 
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