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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 473/2017 

AUTOR: DEPUTADO ESMAEL DE ALMEIDA 

EMENTA: “Inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito 

Santo, o musical evangélico A Árvore que Canta interpretado 

pelo coral da Primeira Igreja Batista de Vitória - PIBV”. 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição em epígrafe, de 

iniciativa do Deputado Esmael de Almeida, cujo conteúdo, em síntese, “inclui, no 

Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo, o musical 

evangélico A Árvore que Canta, interpretado pelo coral da Primeira Igreja 

Batista de Vitória - PIBV”. 

 

 A Proposição foi protocolizada no dia 14/12/2017, lida no expediente do dia 

18/12/2017 e até a presente data não encontra-se publicada no Diário do Poder 

Legislativo. 

 

           Em síntese, são estas as questões de fato e de direito com suporte nas 

quais passamos a emitir o Parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução 2.700/2009). 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

    

              A iniciativa em tela visa incluir, no Calendário Oficial de Eventos do 

Estado do Espírito Santo, o musical evangélico A Árvore que Canta 

interpretado pelo coral da Primeira Igreja Batista de Vitória - PIBV. 

  A referida lei estabelece que:  

 
 Art. 1º Fica incluído, no Calendário Oficial de Eventos do Estado 
do Espírito Santo, o musical evangélico A Árvore que Canta, 
interpretado pelo coral da Primeira Igreja Batista de Vitória - PIBV. 
 

Em sua justificativa, a parlamentar informa que: 

 
“Dias 23, 25, 26 e 27 de Dezembro, às 20 horas, a Primeira Igreja 
Batista de Vitória realiza mais uma edição do musical A ÁRVORE 
QUE CANTA. O coro é composto por mais de 70 integrantes, que 
são distribuídos numa estrutura de formato de árvore. O objetivo 
da cantata é deixar o Natal do capixaba mais feliz, e anunciar o 
verdadeiro motivo do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. 
O fato de apresentarmos esse projeto, inserindo o musical no 
calendário de eventos do Estado, se ampara justamente nesses 
dois ingredientes: promover um Natal feliz e anunciar o nascimento 
do nosso Senhor e Salvador. Esta ideia de uma árvore cantante 
veio dos Estados Unidos, onde já é comum a christmas tree 
(árvore de Cristo). 
Foi quando Alzira Araújo, ministra de louvor da igreja e 
coordenadora do projeto, deu uma “abrasileirada” na proposta e a 
incorporou às celebrações de Natal da igreja. O musical muda a 
cada ano, mas o tema permanece o mesmo, e se fala sempre 
sobre a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Jesus 
Cristo. Por isso a árvore é bem educativa. Esperamos que os 
nossos pares sejam receptivos a esta proposta, valorizando não só 
esta celebração anual, mas, sobretudo, incentivando a propagação 
do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do 
Natal”. 
 
 

 Pelo conteúdo da matéria, nota-se que o Deputado legislador pretende 

incluir o musical evangélico A Árvore que Canta, interpretado pelo coral da 

Primeira Igreja Batista de Vitória - PIBV no calendário oficial de eventos no 

Estado. 
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Assim, destacaremos os arts. 61 inciso III, 63 caput, 66 caput da 

Constituição Estadual: 

Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
(...) 
 III - leis ordinárias 
 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos 
os requisitos estabelecidos nesta Constituição.  

 

Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o 
enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

 

Analisando o aspecto 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 17. 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 reservado. 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 61 e a CE/1989, em seu 

art. 63, parágrafo único, retro citados que as disposições normativas cuja iniciativa 

é de competência 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 encontra-se dentre aquelas cuja 

iniciativa seja reservada ao Chefe do poder Executivo. Assim, o presente Projeto 
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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 Deputada Estadual proponente inicie o 

presente processo legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, 

por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

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.  

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

qualquer vedação constitucional para que o Estado institua em seu Calendário 

Oficial uma data em homenagem. 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. 

 
 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa remanescente para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei 

no. 473/2017, 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 

Identificador: 33003800390031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 473/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

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

se que o Projeto de Lei  em foco  não pretende emendar a Constituição Estadual, 

nem se amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19891, 

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: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação especial, nos termos dos arts. 148, III e 276, V do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o 

requerimento de urgência, nos termos do art. 221, observado o disposto no art. 

223 do Regimento Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 277, §1º. do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos 

membros da comissão.  

- processo de votação a ser utilizado: o processo a ser utilizado deve ser 

o de votação nominal, nos termos do já mencionado art. 277, §1º do RI. 

                                                 
 

Identificador: 33003800390031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 473/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição 

 

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. 

Como se trata de instituição de data comemorativa, não ocorre violação a 

Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

É válida a citação dos ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, sobre a inconstitucionalidade 

material, in verbis: 

 
Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 

 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, 

mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de 

poder legislativo.  

 

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de constitucionalidade hodierno. 

Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 
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constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.2 

 

Logo, não se verifica a existência vício de inconstitucionalidade material, 

pois a matéria sob análise está em conformidade com as normas, princípios, 

direitos e garantias previstos nas Constituições da República e Estadual. 

 

Por fim, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de poder 

legislativo, de maneira que a presente proposição está completamente em 

conformidade com a Carta Magna. 

 

No que se refere a vigência da lei no tempo, assim dispõe ao artigo 8º da 

Lei Complementar nº 95/98, in verbis: 

 

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de 

modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de 

sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 

 

In casu, não há que se falar em norma de grande repercussão, não 

havendo qualquer ressalva a ser feita no que tange a vigência da lei no tempo. 

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que a 

presente projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no Regimento 

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

 

Neste contexto, vislumbra-se a total conformidade da presente matéria com 

o ordenamento jurídico. 

 

                                                 
2 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 
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No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/98, porquanto 

o a proposta de emenda constitucional foi estruturada em três partes básicas: 

parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado 

do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo 

relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo as 

disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de 

conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de 

vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/98, pois o primeiro artigo do texto 

indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não 

está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão, o âmbito de aplicação da lei 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 lei.  

 

A vigência do projeto de lei está indicada de maneira expressa (art. 8º da LC 

95/98). 

 

Por sua vez, vislumbra-se à fl. 06, manifestação nos autos, do estudo 

elaborado pela Diretoria de Redação dispondo sobre adequação do Projeto à 

técnica legislativa, às normas gramaticais e às normas gramaticais e às Normas 

para Padronização dos Atos Legislativos instituídos pela Secretaria Geral da Mesa, 

consoante à Lei Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei nº 107/01. Com 

a sugestão apresentada, pela referenciada Diretoria, com a qual concordamos, pois 

visam tão somente evitar incorreções no que pertine a pontos de adequação da 
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redação do texto do Projeto de Lei, tanto na ementa, quanto nos dispositivos 

endereçados n artigo 1º. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/98, pois, para obtenção de ordem lógica. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, podemos verificar que a Diretoria 

de Redação realizou o estudo da técnica legislativa apresentamos mínimas 

correções às quais passo a adotá-las. 

 

III - CONCLUSÃO 

 

             Desta forma, somos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei de n° 

473/2017, de autoria do Deputado Esmael de Almeida. 

 

É como opinamos. 

 

Vitória,02 de janeiro de 2018. 

 

Carli Margarida Guarnier Silva 

Procuradora 
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