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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO - 
ALES  

 

PARECER DD RELATORA 

   

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. 
 

R E L A T Ó R I O 

 
Trata-se de Projeto de Lei nº 473/2017, de autoria do Deputado Esmael 

de Almeida, tem como finalidade, “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”.  
 
O Projeto em comento passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem sofrer 
restrições em 18/12/2017.   Na Diretoria de Redação sofreu pequenas 

alterações, às quais adoto por serem pertinentes. Há informações que 
não existem normas legais em vigor com o mesmo objeto. 

  

O autor  expõe as razões na justificativa pelas quais submete o Projeto 

de Lei ao crivo dos demais pares, em primeiro nas Comissões 

permanentes e ao final no Plenário da Ales. 

 

O Projeto em análise ao ser examinado pela Procuradoria Legislativa, 

recebeu parecer pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa, (fls. 08/16). 

 

O presente Projeto de Lei nº 473/2017, veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, para análise e 
elaboração de parecer para cumprir exigência regimental do art. 
41, I, do Regimento interno da Ales. Designado Relatora pelo 
Presidente, passo a fazê-lo nos termos que segue; 
 

É o sucinto relatório 
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FUNDAMENTAÇÃO 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO CONSTITUCIONALIDADE, 

JURIDICIDADE, LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 
Antes de  qualquer análise do projeto em comento, é preciso verificar a 

matéria sob o aspecto do controle de constitucionalidade formal e 
material. É necessário dizer  que  quando se trata de projeto com vício 

de inconstitucionalidade formal, o Projeto se torna inviável. Esse poderá  
se dá   sob dois aspectos distintos: objetivo e subjetivo. 
 

Podemos examinar o primeiro, no que  diz respeito ao procedimento de 
elaboração da lei ou ato normativo infraconstitucional, enquanto 
submetido às normas constitucionais de processo legislativo, bem como 

ao seu status na escala hierárquico-normativa. Vício no processo 
legislativo que não seja na fase de iniciativa. Diferente disso  editada 

uma lei, esta será inconstitucional por vício formal objetivo.  
 
No que diz respeito ao aspecto subjetivo, este se relaciona com a 

competência do órgão ou agente que criou a norma ou teve a iniciativa 
de propô-la, que deverá observar sempre as diretrizes da Constituição, 

estar relacionado ao sujeito que inicia o processo legislativo. A exemplo 
do disposto no  art. 61, § 1º da CF/88, sob pena de caracterizar um 
vício de competência a dar ensejo à inconstitucionalidade por vício 

formal subjetivo. 
 

É preciso deixar claro que o controle de vício somente formal – se 
limitando a verificar se o projeto de lei apresenta tramitação 
constitucional, ou seja, se observa o processo legislativo – ou se o 

controle também de vício material – em que se pode imiscuir do 
próprio mérito do projeto de lei. 
 

É preciso ficar atento, também, que o Legislativo possui uma 
supremacia muito irrestrita relativamente ás suas atribuições. Assim, 

necessário seria um controle preventivo pelo próprio legislativo (antes 
que a norma entre para o ordenamento jurídico e posteriormente seja 
declarada inconstitucional), o que evitaria sobremaneira um desgaste 

por parte dos demais poderes, estabelecendo também uma intervenção 
mútua, dando maior legitimidade para o Executivo e Judiciário 
quando ocorrer situações em que o órgão responsável originariamente 

pelo controle preventivo não o fizer. 
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Não restam dúvidas de que as regras do processo legislativo estão 

previstas na Carta Maior, devendo ser rigorosamente observadas e 

obedecidas pelos participantes envolvidos durante a elaboração das 

leis. 

  

Basta examinar a Carta da República, enumera o rol das espécies 

normativas bem como afirma que Lei complementar regulamentará o 

procedimento de elaboração, redação, alteração e consolidação das 

leis, nos termos do artigo 59, I à VII e parágrafo único. 

 

Não é inoportuno reprisar que o processo legislativo é o conjunto de 

exigências e procedimentos para a elaboração das leis, sendo 

responsabilidade do Poder Legislativo. Muito embora, no Brasil,  

o Executivo  e o Judiciário também possam, excepcionalmente, redigir 

leis, a palavra final cabe sempre ao Poder Legislativo, sede federal do 

Legislativo, estando suas principais normas descritas na Seção VIII, 

Título IV da Constituição Federal.  
 

A importância de observarmos o processo de formação da norma irá 

refletir certamente no controle de constitucionalidade de determinada 

espécie normativa, isto é, saber se a tramitação legal foi respeitada 

para não incorrermos em uma inconstitucionalidade formal ou 

material. 

 

No que diz respeito ao Projeto de Lei nº 473/2017, ora sob análise, 
naquilo que pertine à sua matéria-objeto, qual seja,  “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”. 

 

 
É bom salientar que em nosso ordenamento jurídico-constitucional sua 
delimitação foi estabelecida no art. 23 da Constituição Federal, onde se 

apresentam as atividades administrativas que podem ser exercidas de 
modo paralelo entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

onde todos os entes federativos atuam em igualdade, sem nenhuma 
prioridade de um sobre o outro.  
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Preâmbulo da Carta Maior:- “Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 

das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus.(...) 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
 (...)  

 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos” 
 

 
Deste modo, a atuação de um ente federativo não depende da atuação 
de outro, e, da mesma forma, a atuação de um ente federativo não 

afasta a possibilidade de atuação de outro. A competência comum, ou 
paralela, se expressa a possibilidade da prática de atos administrativos 

pelas entidades federativas, onde esta prática pode ser realizada por 
quaisquer delas, em perfeita igualdade, de forma cumulativa (CF, art. 
23). Como se pode observar não cria encargos ao Chefe do Poder 

Executivo. 
 
Prevê o art. 25, CF/88: “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. (....)” 

Entendo que no caso em análise, a competência é a do Art. 25, § 

primeiro CF/88.  No caso o Projeto de Lei  nº 473/2017, pode tramitar 
regularmente porque não existe óbice, uma vez que não esbarra na 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, “ ex vi” do art. 63, 
paragrafo único,  da Constituição Estadual. 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.  
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Estamos a tratar de matéria diretamente relacionada a cultural, ou 
seja, estamos a falar de um musical evangélico “A Arvore que Canta”. 

 
Competência comum, material, conferida à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para proteção do seu patrimônio, 
documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos (C.F., art. 23, I e III). Competência concorrente da União, 

Estados e Distrito Federal para legislar sobre o tema. Verifica-se que a 

Constituição tão-só à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência 

para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 

turístico e paisagístico (art. 24, inc. VII, CF/88). União, Estados e Distrito 

Federal legislam concorrentemente (competência vertical própria). 

 

Apenas ressalvando e convém deixar expresso,  que os municípios têm 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local (C.F., art. 30, I) e, 

no que couber, poderão suplementar e legislação federal e estadual (C.F., art. 

30, II), no que diz respeito as matérias de interesse local.   
 
Quanto ao  Projeto de Lei nº 473/2017, não ofende dispositivos das 

Constituições Federal e Estadual, em especial os relacionados aos 
direitos e garantias fundamentais, a exemplo da coisa julgada, direito 
adquirido e do ato jurídico perfeito. Respeitado está, ainda, o princípio 

da isonomia. 
 
A espécie normativa adequada é de lei  ordinária, porque  lei ordinária, 

é a clássica manifestação do povo representado; “é o ato legislativo 
típico”. Assim como as diversas emanações do Poder Legislativo, 

veiculam normas gerais, abstratas, gerais. Da entrada em vigor, a Lei de 
Introdução ao Código Civil, regulamenta a matéria, no que atende 
perfeitamente o Projeto de Lei nº 473/2017, em seu artigo 2º, (contém a 

cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" é reservada às leis de pequena 

repercussão) devidamente corrigido pela DR, onde determina que a 

entrada em vigor é na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado. 
  

No tocante à juridicidade e à legalidade, também, não existe óbice que 

possa impedir a tramitação regular da matéria em exame. Não existe 

contrariedade de norma jurídica que possa inviabilizar a     regularidade   
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do projeto de lei. No tocante ao regime inicial de tramitação regimental é 

o especial na forma do dispositivo do art. 276, V, do Regimento Interno. 

 

Quanto ao quórum para aprovação da matéria e o respectivo processo 

de votação será na forma regimental, alcançado o quórum para votação 

de Projetos de Lei, conforme dispõe o art. 277, § 1º do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/09). 

  
Assim analisado, há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei 

nº473/2017, é materialmente constitucional, pois trata de matéria-objeto 

passível de tratamento pelo Poder Legislativo, formalmente também, 

conclui-se pela constitucionalidade, pois não invade a reserva legal do 

Chefe do Executivo no aspecto instrumental, ou seja, nas providências e   

procedimentos que determina para a implementação, execução e 

fiscalização da lei proposta. 

 

Quanto à técnica legislativa, a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu, no Parágrafo Único do Art. 59, que fosse editada uma lei 
complementar sobre a elaboração, a alteração, a redação e a 
consolidação das leis. A Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 

1998, atendeu essa determinação de estabelecer diretrizes para a 
organização do ordenamento jurídico. 

 

Art. 59. (....) 

 

Parágrafo Único. Lei Complementar disporá sobre a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis. 
 

O Projeto em comento foi submetido ao setor competente para opinar e 
corrigir eventuais vícios de técnica legislativa. No entanto, ao nosso 
sentir, estão atendidos os dispositivos da Lei Complementar 95/1998, 

com as correções feitas. 

  

Em relação ao aspecto da constitucionalidade formal objetiva, cumpre-

nos evidenciar que a aprovação da matéria, deve atender o disposto no 

art. 276, inciso V, do Regimento Interno. 
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Opinamos pelo prosseguimento do projeto em exame, o que 

aconselhamos a sua tramitação regular, por ser constitucional, está 

amparado na legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 

sugerindo aos demais pares o segunte: 

 

   PARECER................../2018. 

 

  

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, é pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Lei 473/2017, de autoria do  Deputado Estadual Esmael de 

Almeida. 

 

----------------------------------------------------Presidente. 

 

__________________________________________Relator. 

 

__________________________________________Membro. 

 

__________________________________________Membro. 

 

__________________________________________Membro. 

 

__________________________________________Membro. 

 

__________________________________________Membro. 
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