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PARECER TÉCNICO 
 
 

PROJETO DE LEI nº 434/2020. 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 
EMENTA: “Estabelece a prestação de serviço de 

seguros como atividade essencial considerada 

indispensável ao atendimento das necessidades da 

população que não podem esperar o fim da 

pandemia e calamidade pública no Estado do 

Espírito Santo.” 
 

 
- RELATÓRIO 
 
Trata-se do Projeto de Lei nº 434/2020, de autoria do Deputado Bruno Lamas, que 
visa estabelecer que a prestação de serviço de seguros em geral passa a ser 
considerada como atividade essencial e indispensável ao atendimento das 
necessidades da população, que não podem esperar o fim da pandemia e 
calamidade pública no Estado do Espírito Santo; e, para tanto, dá outras 
providências correlatas. 
 
Quanto ao tramite legislativo, tem-se que a referida proposição ora em apreço foi 
protocolizada, neste Poder Legislativo, no dia 03 de agosto de 2020 e lida no 
expediente do dia 04 do mesmo mês e ano. Por fim, o projeto de lei veio a esta 
Procuradoria para exame e parecer e, desta forma, distribuída a matéria, me coube 
examiná-la e oferecer o Parecer Técnico respectivo, na forma do art. 3º, inciso XX, 
da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o 
art. 121 do Regimento Interno da augusta Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 
 
Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 434/2020 não 
informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 
Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 
não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 
irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 
 
É o relatório. 
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– FUNDAMENTAÇÃO 
 
Nessa linha, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 434/2020 tem a sua finalidade 
impressa no artigo 1º, onde regulamenta que, as prestadoras de serviço de seguros 
conformam atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado do 
Espírito Santo, conforme Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, do Governo 
Federal, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Isto posto, a proposição, 
ainda, determina que tal atividade poderia ser realizada com atendimento 
presencial, porém com limitação do número de pessoas presentes nestes 
estabelecimentos, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão 
devidamente fundamentada da autoridade competente. Por fim, dispensa prazo de 
vacatio legis. 
 
A justificativa da proposição indica que a teleologia do projeto ora em estudo é a 
realização de meio apto para garantir o serviço de seguros como atividade 
essencial em busca da manutenção da segurança jurídica, social e econômica, vez 
que garante a solubilidade das obrigações construídas em sociedade. Nestes termos 
e com grande adequação, continua a narrativa da justificativa apresentada pelo 
Parlamentar Autor: 
 

“Submeto à apreciação da Assembleia Legislativa o projeto de lei que 
estabelece a prestação de serviço de seguros como atividade essencial 
considerada indispensável ao atendimento das necessidades da população 
que não podem esperar o fim da pandemia e calamidade pública no 
Estado do Espírito Santo.  
 

O setor de serviço de seguros presta atividade essencial em busca da 
manutenção da segurança jurídica, social e econômica, vez que garante a 
solubilidade das obrigações construídas em sociedade.   
 

Existem seguros dos mais diversos tipos no mercado. Os mais comuns 
são os seguros de imóveis, de vida, de automóveis, de acidentes pessoais, 
de saúde, dentre outros.  
 

A instabilidade nas relações sociais instaurada pela crise sanitária do 
novo coronavírus requer que os mecanismos de controle dessas 
instabilidades estejam em perfeito funcionamento.   
 

Assim, considera-se indispensável a manutenção do funcionamento dos 
serviços de seguros como forma de garantir ao povo capixaba o uso dos 
mecanismos legítimos de sua vida e patrimônio.” 

 
Incontestavelmente, vale reconhecer que, diante do mérito, o projeto apresenta-se 
apto e uníssono aos anseios do interesse social, pois o seu objeto normativo visa 
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constituir uma medida pública equilibrada e razoável para minimizar os efeitos 
negativos decorrentes da pandemia provocada pelo Covid-19 para a sociedade 
capixaba. Em suma, o projeto apresenta-se como meritório e adequado perante os 
anseios do interesse público. 
 
Por seu turno, a análise jurídica do objeto normativo do Projeto de Lei nº 434/2020 
igualmente confirma aptidão jurídica para o mesmo.  Entretanto, preliminarmente, 
ao seccionar a análise do presente caso concreto para o âmbito formal, tem-se 
como premissa que a Constituição Federal possui considerável grau de 
generalidade no tocante a distribuição da competência legislativa dos Entes 
Federados. Outrossim, determinados “temas” se apresentam, em tese, como de 
natureza multifacetária a ponto de permitir diagnosticá-los, por exemplo, ora como 
de competência legislativa privativa, ora como de competência legislativa 
concorrente. 
 
Em uma análise superficial, esta seria a situação do Projeto de Lei nº 434/2020 
quando se questiona, frente ao Princípio da Federação, a competência legislativa 
do Estado do Espírito Santo – ou qualquer outro Ente Federado Estadual – para 
regulamentar sobre “seguros”. A partir desta análise superficial, poder-se-ia formar 
o diagnóstico de que a competência administrativa e a competência legislativa 
privativa pertencem a União, sob o enfoque dos preceitos contidos nos artigos 21 e 
22 da Constituição Federal.  A saber: 
 

“Art. 21. Compete à União: 
 

(...) 
 

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações 
de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e 
capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada; 
 
(...) 
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 

(...) 
 

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
 

(NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 
 
Assim, a priori, uma análise rasa traria a intelecção de que o Projeto de Lei nº 
434/2020 seria inconstitucional porque o seu objeto invadiria a competência da 
União. Porém, uma análise exegeta mais apurada do objeto da pretensa lei em foco 
e a sua teleologia, tem-se como resultado de que a sua regulação não trata de 
procedimentos das operações de seguro e nem de “política” regulatória de seguros. 
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Na verdade, o dito projeto só versa sobre circunstâncias da pandemia do Covid-19, 
onde garante, tão somente, para as prestadoras de serviço de seguros que suas 
atividades são essenciais em períodos de calamidade pública; nestes termos 
garantindo proteção aos consumidores que se depararem com o infortúnio do 
sinistro assegurado – competência legislativa concorrente, prevista no inciso VIII, 
do art. 24, da Constituição Federal. Ad litteram: 
 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 

(...) 
 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;”  
 

(NEGRITAMOS)  
 
Vale ressaltar que diante da interpretação extensiva e teleológica, a intelecção 
adequada da condição “danosa” para o consumidor não advém, 
exclusivamente, da relação consumerista ilegal, mas, também, de qualquer 
outra circunstância proveniente de caso furtuito ou de força maior, hipótese 
esta última em que o Estado tem o poder-dever de evitar que o direito do 
tomador de certo serviço (in casu o de prêmio de seguro) tenha impedimento 
no regular exercício de seu direito – neste contexto a responsabilidade para 
evitar o dano ao direito do consumidor é do próprio Estado e a medida 
pretendida pelo Projeto de Lei nº 434/2020 atende esta finalidade.  
 
Destarte, resta confirma a capacidade legislativa do Estado do Espírito Santo editar 
lei que trate de responsabilidade por dano ao consumidor, mediante a hipótese de 
garantir facilidade de atendimento para acesso ao prêmio de seguro decorrente de 
sinistro ocorrido. E, desse contexto, verifica-se a constitucionalidade formal deste 
ponto específico do Projeto de Lei nº 434/2020. Não obstante, agora frente ao 
Princípio da Separação dos Poderes, aflora também a questão se se poderia ou não 
um projeto de lei de autoria parlamentar conferir condição de essencial para a 
atividade das prestadoras de seguro em face da pandemia em curso em solo 
capixaba? 
 
Quanto a este contexto de autoria parlamentar do projeto em apreço, de fato tem-se 
que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 

clausus, no artigo 61 da Constituição Federal (e parágrafo único do art. 63 da 
Constituição Estadual) - matérias relativas ao funcionamento da Administração 
Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, 
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cabendo interpretá-las restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo 
Tribunal de Federal , in verbis: 
 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO 
ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E 
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-
MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO 
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. 
QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. 
SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO 
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. 
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO 
JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS 
DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. 
AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA 
‘E’, E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não 
cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 
procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação 
da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 
61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da 
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e 
órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas 
Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA 
pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do 
exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à 
assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 
4. O disposto no inciso I consubstancia matéria de índole processual - 
concessão definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita - tema a 
ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do 
artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência judiciária gratuita 
do sucumbente na ação investigatória que tenha sido proposta pelo 
Ministério Público e que tenha como suporte o resultado positivo do 
exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da 
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão 
judicial que determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo 
Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação 
direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os 
incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão "no prazo de 
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sessenta dias a contar da sua publicação", constante do caput do artigo 3º 
da Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas.” (GRIFOS NOSSOS) 

 
Isto posto e com respeito aos entendimentos contrários, opta-se por firmar o 
entendimento de que o projeto de lei é constitucional, também, perante o ponto de 
análise de iniciativa privativa do Governador do Estado. Em suma, o parlamentar 
possui capacidade de iniciativa legislativa amparada no caput do art. 63 da 
Constituição Estadual. Vejamos: 
 
 

Constituição Estadual 
“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.” (NEGRITAMOS)  

 
 
Da espécie normativa que deva conter a matéria: o artigo 61, inciso IV, da 
Constituição Estadual prevê a Lei (Lei Ordinária) como uma das espécies 
normativas primárias (simetria ao artigo 59 da CR). Nesse mesmo sentido, o artigo 
141, inciso III, do Regimento Interno. Destarte, resta confirmar que a espécie 
normativa “Lei Ordinária” é a adequada. 

 
Assim, por se tratar de lei ordinária a espécie normativa correta para regular o 
tema, o quorum de aprovação será o de maioria simples, nos termos do que 
preceitua o disposto no art. 47 da Constituição da República, no art. 59 da 
Constituição Estadual e no art. 194 do Regimento Interno. Vejamos 
respectivamente: 
 

“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de 
cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, 
presente a maioria absoluta de seus membros.” 
 

“Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da 
Assembleia Legislativa serão tomadas por maioria dos votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros.” 
 

“Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão 
tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 
dos Deputados.” 

 
Da competência para a iniciativa da matéria: os artigos 151 e 152, inciso I, do 
Regimento Interno preveem a competência de iniciativa dos parlamentares, fato 
esse que confere legitimidade para o autor do projeto (Deputado Bruno Lamas). 
Destarte, sendo certo que não se trata de matéria na qual a Constituição Federal, 
Constituição Estadual ou o Regimento Interno exigem qualquer iniciativa 
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qualificada ou privativa. Importante observar que o comando previsto no art. 3º da 
proposição é de natureza meramente facultativa, assim não adentrando no âmbito 
de atribuição nova para órgãos públicos estaduais e, por tanto, não incidindo no 
campo de matérias de iniciativa legislativa do Governador do Estado.  
 
Do regime de votação: tem-se que o mesmo deverá ser, a princípio, o de votação 

simbólica, mas pode ser escolhida a votação nominal, nos termos do artigo 202, 
II, do Regimento Interno. Assim, o processo de votação terá o seguinte 
procedimento geral: o início da votação de matéria constante da “Ordem do Dia” 
e a verificação de quorum serão sempre precedidos do som dos tímpanos (sinal 
sonoro decorrente do acionamento de campainha localizada no Plenário). Em 
caso de empate de votação, haverá nova votação na sessão seguinte e, 
persistindo o empate, o Presidente da Mesa Diretora votará com a finalidade de 
desempatar o resultado da votação. Dita o artigo 200 do Regimento Interno: 
 

“Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 
II - nominal; 
§ 1º Escolhido um processo de votação, outro não será admitido, quer 
para a matéria principal, quer para emenda ou subemenda. 
§ 2º O início da votação de matéria constante da Ordem do Dia e a 
verificação de quorum serão sempre precedidos do som dos tímpanos.    
§ 3º Em caso de empate de votação simbólica ou nominal, haverá 
nova votação na sessão seguinte e, persistindo o empate, observar-se-á 
o disposto no artigo 23, § 2º.” 

 
Todavia, além das regras gerais do processo de votação, existem procedimentos 
específicos para a modalidade de votação nominal, conforme dispõe o artigo 201 
do Regimento Interno. Além da observância plena dos procedimentos do 
processo de votação acima indicados, cabe gizar que, para fins de validade, o 
mesmo também engloba outros procedimentos importantes como: o Método de 

Votação e do Destaque (artigos 204 a 207 do Regimento Interno); o 
Encaminhamento da Votação (artigos 208 e 209 do Regimento Interno); o 
Adiamento da Votação (artigo 210 do Regimento Interno); e a Justificação de 

Voto (artigo 211 do Regimento Interno). 
 
O regime inicial de tramitação do Projeto de Lei nº 434/2020 é o de tramitação 
ordinária, com fulcro no art. 148, inciso II, do Regimento Interno. Em face 
disso, a tramitação da proposição foi corretamente iniciada com a sua leitura no 
Pequeno Expediente, bem como a sua distribuição eletrônica, em avulsos (art. 
149 do Regimento Interno). 
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Em ato contínuo, a proposição deverá seguir para as Comissões Permanentes 
respectivas (a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; a 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; e a Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas), 
com a finalidade de exame e emissão de Parecer. 
 
Especificamente sobre a constitucionalidade material do Projeto de Lei nº 
434/2020, vislumbra-se que a sua medida visa tão-somente estabelecer que a 
prestação de serviço de seguros em geral passa a ser considerada como atividade 
essencial e indispensável ao atendimento das necessidades da população, que não 
podem esperar o fim da pandemia e calamidade pública no Estado do Espírito 
Santo. Desta premissa, verifica-se que não há na Carta Magna e nem na 
jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal qualquer impedimento para a 
realização do objeto regulatório especificado, razão pela qual passa a se conferir 
constitucionalidade material franca para a proposição. 
 
Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no tempo, tem-se que, 
por se tratar de objeto normativo de fácil aplicabilidade, não há que se exigir 
prazo de vacatio legis para a entrada em vigor do Projeto de Lei nº 434/2020, na 
hipótese de ser o mesmo transformado em Lei Ordinária. Outrossim, considera-
se adequada a não previsão de vacatio legis. 
 
Quanto ao quesito da Compatibilidade com os Princípios, Direitos e Garantias 
Previstos no art. 5º da Constituição Federal, observa-se que o referido 
dispositivo constitucional forma um acervo exemplificativo de Direitos 
Humanos Civis (Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de proteção 
do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente do próprio Estado. 
 
Em outros termos, vale dizer que tais direitos fundamentais possuem natureza de 
proteção do indivíduo em face da ação não autorizada juridicamente do Estado. 
Desta forma, o Projeto de Lei nº 434/2020 não possui qualquer correlação com 
esses Direitos Fundamentais, haja vista que não trata de ação incidente sobre os 
indivíduos presentes na sociedade e nem em relação aos seus bens, mas somente 
objetiva estabelecer que a prestação de serviço de seguros em geral passa a ser 
considerada como atividade essencial e indispensável ao atendimento das 
necessidades da população, que não podem esperar o fim da pandemia e 
calamidade pública no Estado do Espírito Santo. E, frente a isso, não ser 
incompatível com estes direitos, cabe confirmar compatibilidade da pretensa 
norma com esta ordem constitucional. 
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Quanto ao quesito do Respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia, a 
análise converge, também, para o quê se registrou no parágrafo anterior. Ou 
seja, o Projeto de Lei nº 434/2020 não possui correlação direta de ingerência nos 
Direitos Fundamentais e esse quadro específico da proposição inclui o Princípio 
da Isonomia, que possui endereço no próprio art. 5º, caput e inciso I, da 
Constituição Federal. Vejamos: 
 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;” 
 

Desta forma e por tão-somente visar estabelecer que a prestação de serviço de 
seguros em geral passa a ser considerada como atividade essencial e 
indispensável ao atendimento das necessidades da população, aflora da análise 
que o projeto em comento não produz resultado que afronta a condição de 
isonomia das pessoas. Disso e perante o interesse público envolvido, não resta 
outra posição que não a óbvia confirmação de pleno respeito, por parte do objeto 
normativo do Projeto de Lei nº 434/2020, ao Princípio Constitucional da 

Isonomia.  
 
Quanto ao quesito do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a 
Coisa Julgada), contempla-se que o mesmo igualmente converge para o art. 5º 
da Constituição Federal. In verbis: 
 

“Art. 5º. ................................................................... 
 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;” 

 
Nesse diapasão a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
Lei nº 4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição Federal e passou a 
integrá-la infraconstitucionalmente, inclusive para fins de conceituar 
juridicamente tais institutos de Segurança Jurídica e garantidores de Paz Social. 
Assim, dita a ordem legal: 
 

“Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados a ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
 

§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou. 
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§2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 
tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem. 
 

§3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que 
já não caiba recurso.” 
 

Nesses termos constitucionais e legais, o Projeto de Lei nº 434/2020 não inova a 
ordem jurídica para produzir efeito nos direitos das pessoas e nem implica em 
desatendimento ao que juridicamente foi firmado por partes ou decidido em 
definitivo pela prestação jurisdicional, haja vista a proposição somente 
estabelecer que a prestação de serviço de seguros passaria a ser considerada 
como atividade essencial e indispensável ao atendimento das necessidades da 
população, que não podem esperar o fim da pandemia e calamidade pública. 
 
Em outras palavras, a proposição legislativa indicada não desrespeita estes 
Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada) 
pela simples razão de que não normatiza nada antinômico ao interesse ou 
direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas somente sobre matéria de interesse 
público, conforme, inclusive, definido pela análise de mérito 
(constitucionalidade material).  
 
Face ao todo acima disposto, fica o Projeto de Lei nº 434/2020 confirmado 
como adequado no que tange aos preceitos materiais constitucionais, assim 
confirmando a sua patente de constitucional. 
 
Em continuidade, estendendo um pouco mais a análise técnica da proposição, 
verifica-se que, quanto à mesma, até a presente data, não há oposição na 
doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, 
material ou formalmente, o projeto de ser aprovado, consequentemente, recebe o 
grau de jurídico. Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do 
Projeto de Lei nº 434/2020 não afronta a legislação federal e estadual, assim 
recebendo a qualidade de ser patenteado como legal.  
 
Essas duas conclusões técnicas foram aferidas, também, frente ao fato de que o 
projeto de lei em tela preencheu a todos os requisitos previstos no Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (compatibilidade 

regimental plena da presente proposição). E, considerando todo o exposto, fica 
confirmado que o Projeto de Lei nº 434/2020 não afronta a legislação federal e 
estadual e nem possui embargo por parte dos tribunais, assim recebendo a 
qualidade de ser patenteado como jurídico e legal. 
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No que norteia a técnica legislativa empregada na elaboração da proposição, 
registra-se que a mesma atende satisfatoriamente os preceitos: (a) da 
Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) da Lei Complementar 
Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, (d) da Lei Complementar Estadual nº 
168, de 01 de dezembro de 1999 e (e) da Resolução Estadual n° 2.700/2009 
(Regimento Interno desta Nobre Assembleia Legislativa). 
 
Quanto ao estudo técnico proveniente da Diretoria de Redação (DR) da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe informar que o 
mesmo se encontra previsto na fl. 10 dos autos do Projeto de Lei nº 434/2020. 
Em tal estudo verificou-se pontos pertinentes de mera adequação da redação do 
texto do projeto de lei. Assim, por ser a alteração proposta de pequena e simples 
correção de redação do texto, deve a mesma ser aproveitada quando em 
elaboração do Autógrafo de Lei, extraído na hipótese de aprovação do presente 
projeto. 

 
- DISPOSITIVO 
 
À vista de todo o exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 434/2020, de autoria 
do Deputado Bruno Lamas, com fundamento nos dispositivos constitucionais e 
legais acima elencados, podendo e devendo a proposição em apreço seguir sua 
tramitação normal.  

 
É como opino. 

 
Vitória (ES), 10 de agosto de 2020. 

 
Gustavo Merçon 

Procurador Legislativo 
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