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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei n° 452/2017 

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Governador Lacerda de Aguiar – AMGLA, localizada no município 

de Água Doce do Norte/ES. ’’ 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 452/2017, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, 

tem como escopo: “Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Governador Lacerda de Aguiar – AMGLA, localizada no município de Água Doce do 

Norte/ES.’’ 

A matéria foi protocolada no dia 28/11/2017, lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 29/11/2017. Em relação à Publicação no DLP - Diário do Poder 

Legislativo, esta não se encontra nos autos. 

 

O Projeto foi encaminhado a Procuradoria desta Casa, onde recebeu Parece 

por sua Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa.  

 

Referente ao assunto em tela, a Secretaria Geral da Mesa informa que não 

existem normas legais ou correlatas com a matéria, consoante manifestação às 

folhas 32 dos autos.  

Ato contínuo, o mesmo vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, conforme dispõe o artigo 41, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. 
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II – PARECER DO RELATOR  

O Projeto de Lei nº 452/2017, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, 

tem em sua ementa a seguinte redação: “Declara de utilidade pública a Associação 

dos Moradores de Governador Lacerda de Aguiar – AMGLA, localizada no município 

de Água Doce do Norte/ES.’’ 

 

1 - DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL: 

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, não há quaisquer 

obstáculos a serem invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata de matéria 

de competência legislativa remanescente entre a União e Estados Federados, 

consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal. 

 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.”       

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de Lei está em sintonia 

com a Constituição Estadual. 

Passa-se, então, à análise 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 especial. A deliberação acerca deste 

Projeto de Lei deve ser realizada pela Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional, em caráter terminativo, nos termos do art. 276, inc. III, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, combinado com o art. 60, § 2º, inciso 

XI, da Constituição Estadual. 

Identificador: 310030003700380033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Projeto de Lei nº 452/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

  

 3 

O processo de votação é o nominal, nos termos do § 1º do art. 277 do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 

2009. Confira, in verbis: 

Art. 277. Após sua publicação, o projeto de lei será encaminhado 

para o cumprimento do disposto no artigo 41, inciso I, e, conforme a 

matéria tratada, submetido à votação numa das comissões 

indicadas no artigo 276.             

§ 1º O projeto de lei será aprovado pelo voto favorável da maioria, 

estando presente a maioria absoluta dos membros da comissão, em 

votação nominal. 

 Relativamente a quorum, é importante ressalvar que existem dois tipos: 

a) quorum de votação: é aquele necessário para que ocorra deliberação 

do plenário ou da comissão a respeito de certa proposição, e não para aprovar o 

Projeto. O quorum de votação, no caso em tela, é de maioria absoluta dos 

membros da Comissão (mais de 50% dos membros) (art. 59 da Constituição do 

Estado e art. 277, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa - Resolução 

nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

b) quorum de aprovação: é aquele necessário para aprovar o Projeto. O 

quorum de aprovação da lei ordinária é de maioria simples ou relativa, ou seja, 

mais de 50% (cinquenta por cento) dos presentes (art. 59 da Constituição do Estado 

e art. 277, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa – (Resolução nº 

2.700 de 15 de julho de 2009). 

2 - DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

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

Constituições Federal ou Estadual. 

 Ao contrário, a liberdade de associação é plenamente assegurada no artigo 

5º, inc. XVII, 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: 
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XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar. 

 Não há que se 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. 

 Como se trata de matéria atinente à declaração de utilidade pública de 

associação sem fins lucrativos, não viola Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

 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. 

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. 

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

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009).  

Quanto ao aspecto da legalidade, o projeto deve atender aos requisitos 

estabelecidos na Lei Estadual nº 10.455/2015 e suas alterações, dispostas na Lei 

Estadual 10.584/2016, in verbis: 

“Art. 2º As sociedades civis, as associações e as fundações em 

funcionamento efetivo no Estado com o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de 

utilidade pública, provados os seguintes requisitos: 

I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

II - efetivo funcionamento há mais de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio de 

documento expedido pelo Juiz de Direito, pelo representante do 
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Ministério Público Estadual ou pelo Prefeito Municipal da Comarca ou 

Município onde a organização funciona e cópia do estatuto; 

III - não remuneração dos cargos da diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto – por 

meio do balanço anual. 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à 

coletividade o prestado com o objetivo de promover as ações 

previstas no art. 1º desta Lei, que acarretem o desenvolvimento 

sociocultural ou econômico à população. 

§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou fundação que 

exerça atividade rural, o atestado de funcionamento referido no 

inciso II deste artigo poderá ser expedido pelo órgão de referência da 

região de atuação da entidade”. 

Desta forma, pode-se afirmar que o presente Projeto de Lei guarda 

observância à norma estadual específica. Assim, os requisitos estabelecidos no 

dispositivo supramencionado estão devidamente demonstrados nos autos: 

a) personalidade jurídica   há mais de dois anos, conforme a certidão 

expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas (fl.04); 

b) efetivo funcionamento há mais de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade - através de documento expedido 

pelo Juiz de Direito, pelo representante do Ministério Público Estadual ou pelo 

Prefeito Municipal da Comarca ou Município onde a organização funciona e cópia 

do estatuto (fl.08);  

c) não remuneração dos cargos da diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 

associados, sob nenhuma forma ou pretexto por meio do balanço anual (fl.06-07).  

d) atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 

emitido pelo conselho ou entidade de referência na área (fl. 08).  

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

contrário, atende a todos os preceitos.  
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4 - DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, observo 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 fl. 34), com as 

quais estamos de acordo e opinamos pela sua adoção. 

Diante do exposto podemos informar que o Projeto de Lei nº 452/2017 

prima pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e 

por isso, sugerimos aos ilustres pares desta Comissão a adoção do seguinte:  

 

III – 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 452/2017 de autoria do Deputado Enivaldo 

dos Anjos.  

 Plenário Rui Barbosa, em     de                               de 2018. 

 

_______________________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________________RELATOR 

_________________________________________________MEMBRO 

_________________________________________________MEMBRO 

_________________________________________________MEMBRO 

_________________________________________________MEMBRO 

_________________________________________________MEMBRO 
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