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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 598/2020. 

Autor (a): Deputado Marcelo Santos. 

Assunto: Acrescenta itens ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29.10.2020, 

que consolida toda a legislação em vigor referente às semanas e aos 

dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de 

interesse público, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de acrescentar itens ao Anexo Único da Lei nº 

11.212, de 29.10.2020, que consolida toda a legislação em vigor referente às 

semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e 

de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Da justificativa autoral, verifica-se que o objetivo precípuo do 

projeto é o de atualizar a Lei nº 11.212/2020, que consolidou a toda a 

legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais 

comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, incluindo 56 novas datas comemorativas, 

conforme se infere de sua transcrição abaixo: 

JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei visa atualizar a Lei nº 

11.212/2020, que consolidou a toda a legislação em vigor 

referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais 

comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse 

público, no âmbito do Estado, incluindo 56 novas datas 

comemorativas. Por meio do “Projeto Revisa Ales”, instituído pelo 

Ato nº 1.193, de 16 de junho de 2017, que tem por finalidade 

elaborar um estudo técnico, por eixo temático, visando à 

modernização e aperfeiçoamento da Legislação do Estado do 

Espírito Santo, percebemos a necessidade de elaboração do 

presente projeto, pois, com o advento da Lei nº 11.212, a Lei nº 

10.973/2019, que consolidou inicialmente diversas leis esparsas 

sobre o tema, foi formalmente revogada. Assim, durante esse 
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interregno, até a aprovação e publicação da nova lei, Lei nº 

11.212/2020, foram apresentados diversos outros projetos de lei 

sobre o tema datas comemorativas, incluindo novos itens à Lei nº 

10.973/2019, a qual foi revogada com o advento da nova lei que 

consolidou o tema. Posto isto, buscamos amparo na Lei 

Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a 

redação, a alteração e a consolidação das leis, e, estabelece 

normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. 

Nesse sentido, o presente projeto é de suma importância para a 

sociedade capixaba, uma vez que busca incluir essas 57 novas leis 

sobre relevantes datas comemorativas que foram publicadas após 

a aprovação e publicação da Lei nº 11.212/2020. Por fim, o 

presente projeto de consolidação, após a apreciação do Grupo de 

Trabalho de Consolidação das Leis – Revisa Ales, da Douta 

Procuradoria e da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, será submetido ao Plenário da Casa. Ante todo 

o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à 

apreciação e à aprovação do presente Projeto de Lei. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

15.12.2020 e lida no expediente da sessão ordinária do mesmo dia, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição às comissões permanentes para parecer e aprovação, 

nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. 

Após registro, certificação da inexistência de proposições e normas 

similares e juntada de estudo de técnica legislativa, foi a matéria distribuída a 

esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos termos do artigo 121 

do Regimento Interno. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e 

indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  
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Por outo lado, também não se vislumbra a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 

Constituição Federal, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, da 

mesma Carta1. 

De fato, a instituição de datas comemorativas insere-se dentre as 

matérias atinentes ao direito administrativo organizacional, assegurado aos 

Estados-membros dentro de sua autonomia político-administrativa, nos termos 

do artigo 18, caput, da Constituição Federal2. 

Diante dessas evidências resta patente a competência legislativa 

remanescente do Estado-membro para dispor sobre a matéria, nos exatos 

termos dos artigos 18, caput, e 25, § 1º, da Constituição Federal. 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

exame, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas na 

Constituição Federal, em especial nos artigos 48 a 52 e 69, que a espécie 

normativa adequada para tratar do tema é a lei ordinária, posto que a matéria 

em apreço se insere no campo residual desta espécie normativa, por não se 

enquadrar dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder 

Legislativo (resolução e decreto legislativo) ou destinada pela própria 

Constituição a ser tratada por lei complementar ou norma de status 

constitucional (emenda constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua subjunção 

aos preceitos constantes do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis 

mutandis, de observância obrigatória nos Estados e Municípios, que atribuem a 

competência concorrente para iniciativa do processo legislativo sobre a matéria 

em questão, competência esta na qual estão incluídos os parlamentares, 

mormente por ela não se encontrar inserida dentre as matérias de iniciativa 

privativa de outros agentes políticos ou órgãos extraparlamentares. 

 
1 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. 

2 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
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No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa e que o processo de votação é o nominal, conforme 

previsto no artigo 59 da Constituição Estadual3, combinado com os artigos 82, § 

3º, e 277, § 1º, do Regimento Interno4; bem como que o regime de tramitação 

é o especial, ex vi das disposições do artigo 148, inciso III, combinado com as 

dos artigos 276, inciso IV, e 277, caput, do mesmo diploma regimental5. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto em 

exame é compatível com as normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na referida 

Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não viola os 

Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico 

Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos.  

No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente por 

que se adequa as normas legais e regimentais vigentes, se integrando de forma 

compatível com a legislação de regência, em especial, com o disposto na Lei 

Estadual nº 11.212, de 29.10.2020, que consolida toda a legislação em vigor 

referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de 

relevantes datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado. 

 
3 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. 

4 Art. 82.  O parecer será imediatamente submetido à discussão se lido pelo relator, ou à sua falta, pelo 

Deputado designado pelo presidente da comissão. § 3º Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente 

a votação nominal do parecer.  Art. 277. (...) § 1º A proposição será aprovada pelo voto favorável da 

maioria, estando presente a maioria absoluta dos membros da comissão, em votação nominal.  

5 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -

 ordinária; III - especial. Art. 276. Compete à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação apreciar, conclusivamente, as seguintes proposições: (...) IV - projetos de leis que versem sobre 

inclusão de datas comemorativas no calendário oficial; Art. 277. Após sua publicação, a proposição será 

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

submetida à votação numa das comissões indicadas no artigo 276.  
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No que tange a técnica legislativa, evidencia-se que a matéria está 

de acordo com a legislação regente, em especial, com as disposições da Lei 

Complementar Federal nº 95/98, e com as disposições Lei Estadual nº 11.212, 

de 29.10.2020, cabendo, por conseguinte, propor a adoção do estudo técnico 

específico constante dos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do PROJETO 

DE LEI Nº 598/2020, de autoria do Deputado Marcelo Santos, que acrescenta 

itens ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29.10.2020, que consolida toda a 

legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais 

comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.  

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 17 de dezembro de 2020. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 
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