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PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 66/2020 

Autor (a): Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini 

Assunto: Revoga o parágrafo único do art. 2º, que proíbe a recarga do vale-

transporte estudantil com redução de 50% do valor integral no período de recesso 

escolar. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 66/2020, de autoria do Deputado Estadual 

Delegado Lorenzo Pazolini, que revoga o parágrafo único do art. 2º, que proíbe a 

recarga do vale-transporte estudantil com redução de 50% do valor integral no 

período de recesso escolar, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.939, de 18 de 
junho de 1987. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

A matéria foi protocolada no dia 27.01.2020 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 04.02.2020. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 07.02.2020. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  
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1.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão visa revogar o parágrafo único do art. 2º, que 

proíbe a recarga do vale-transporte estudantil com redução de 50% do valor 

integral no período de recesso escolar. 

Ao por fim com a redução de 50% do valor integral no período de recesso 

escolar, a proposição trata de direito econômico, matéria de competência legislativa 

concorrente entre a União e os Estados, nos termos do art. 24, I da CRFB/1988, 

verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 
da lei estadual, no que lhe for contrário. 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 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. 
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Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. 

Cabe mencionar a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal 

sobre a competência legislativa concorrente para tratar de matéria similar, na esfera 

do direito econômico, verbis: 

Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia 
entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de 
cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a União, Estados-
membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito econômico. [ADI 
3.512, rel. min. Eros Grau, j. 15-2-2006, P, DJ de 23-6-2006.] 

 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 

7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA 
AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE 
DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO 
FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. 
CONSTITUCIONALIDADE. (...). ADI 1950 / SP - SÃO PAULO. Relator(a): 
Min. EROS GRAU. Julgamento: 03/11/2005. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
Publicação 02/06/2006. 

 
 

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

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 66/2020, não 

havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, 

conforme art. 24, I 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 

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

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

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

                                           
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento 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.4 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único6, 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.  

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem 

matéria de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena 

de ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos 

entes federados. 

                                                                                                                                    
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
5 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
6 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. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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Nesse sentido, verifica-se que o Projeto de Lei no. 66/2020 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, é plenamente possível que o Deputado 

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.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei não pretende emendar a Constituição Estadual, 

nem se amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19897, que 

traz as matérias reservadas à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de 

lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais do processo legislativo: 

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

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1488 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 2219, observado o disposto no art. 22310 do Regimento 

Interno da ALES. 

                                           
7 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 
VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 
XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
8 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 
II - ordinária; 

III - especial. 
9 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19411 do 

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

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l12, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II13 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

1.2. 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. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Passa-se à análise se a proposição afronta os princípios constitucionais 

da ordem econômica, da igualdade e da proporcionalidade. 

A concessão de benefício da meia entrada a diversos grupos na 

sociedade já chegou diversas vezes ao Supremo Tribunal Federal. 

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 3512 – 

Espírito Santo, cujo objeto é idêntico ao do presente processo legislativo: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS 
DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS 

                                                                                                                                    
I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
10 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
11 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
12 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
13 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE 
ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA 
LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES 
DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E 
ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA 
ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define 
opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa 
circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só 
intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais 
do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia 
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. 
Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a 
sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 
170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela 
empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-
la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como 
bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 
199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto 
estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e 
requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não 
determina recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de 
sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à 
vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público 
primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.14 

 

Portanto, tem-se que o Supremo Tribunal Federal julgou integralmente 

constitucional a Lei Estadual nº 7.737/200415. 

                                           
14

 Supremo Tribunal Federal - ADI 3512 / ES - ESPÍRITO SANTO - AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. EROS GRAU - Julgamento:  15/02/2006 - Órgão Julgador:  

Tribunal Pleno. 
15

 Art. 1º Fica instituída a ½ (meia) entrada para doadores regulares de sangue, em todos os locais públicos de 

cultura, esporte e lazer mantidos pelas entidades e órgãos das administrações direta e indireta do Estado do 

Espírito Santo. 

Art. 2º A ½ (meia) entrada corresponde a 50% (cinqüenta por cento) do valor do ingresso cobrado, sem restrição 

de data e horário. 

Art. 3º Para efeitos desta Lei, são considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados no hemocentro 

e nos bancos de sangue dos hospitais do Estado, identificados por documento oficial expedido pela Secretaria de 

Estado da Saúde - SESA. 

Art. 4º A SESA emitirá carteira de controle das doações de sangue, comprovando a regularidade das doações. 

Art. 5º São considerados locais públicos estaduais, para efeitos desta Lei, os teatros, os museus, os cinemas, os 

circos, as feiras, as exposições zoológicas, os parques, os pontos turísticos, as casas de shows, os estádios e 

congêneres. 

Parágrafo único. Deverão ser afixadas nas áreas de ingresso dos locais públicos designados no caput informações 

com a frase “Doador de sangue paga ½ (meia) entrada, Lei Estadual nº 7.737/04”, com o objetivo de dar 

publicidade ao benefício em favor dos doadores de sangue, nos termos e condições presentes nesta Lei.” (NR)  

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

publicação. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Cabe mencionar outro interessante julgado do STF a respeito de meia 

entrada, verbis: 

Lei 7.844/1992 do Estado de São Paulo. Meia entrada assegurada 
aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de 
ensino. Ingresso em casas de diversão, esporte, cultura e lazer. (...) A livre 
iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas 
também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita 
também da “iniciativa do Estado”; não a privilegia, portanto, como bem 
pertinente apenas à empresa. Se de um lado a Constituição assegura a livre 
iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências 
tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao 
desporto (arts. 23, V; 205; 208; 215; e 217, § 3º, da Constituição). Na 
composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o 
interesse da coletividade, interesse público primário. O direito ao acesso 
à cultura, ao esporte e ao lazer são meios de complementar a formação 
dos estudantes. [ADI 1.950, rel. min. Eros Grau, j. 3-11-2005, P, DJ de 2-6-
2006.] 

 
 

Prevalece assim o interesse maior da coletividade por conta do direito ao 

acesso à cultura, ao lazer e ao esporte como meios para a formação de estudantes. 

Como se sabe, o direito à igualdade, presente no art. 5º da CRFB/1988, 

não significa o mero tratamento idêntico entre os cidadãos. Desde o 

constitucionalismo social, a igualdade constitucional passou a determinar que cabe 

ao Estado realizar as discriminações necessárias, desde que leve em consideração 

justificativas suficientes e pertinentes. 

É certo que os princípios da ordem econômica trazidos pela CRFB/1988 

não são absolutos e devem ser temperados com a atuação do Estado no sentido de 

adotar providências tendentes a garantir direitos sociais como a cultura e o desporto, 

devendo-se buscar uma composição e equilíbrio entre esses princípios, em nome do 

interesse da coletividade.  

Por essa razão, há grupos que já foram contemplados por lei com o 

benefício da meia entrada (Lei Federal no. 12.933/2013, Lei Estadual no. 7.737/2004, 

entre outras).  

O objetivo da proposição é fomentar entre os estudantes capixabas que 

na maioria das vezes não possui condições de arcar com a totalidade dos valores o 

desenvolvimento integral dos estudantes, capacitando-o a lidar com suas 
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necessidades, desejos e expectativas e desenvolvendo as competências técnicas, 

sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento 

individual e social, além da melhora na qualidade de vida. 

Por derradeiro, por não violar o princípio da isonomia ou pretender 

desconstituir ato jurídico “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou”, modificar “decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou mesmo 

desrespeitar “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”, não há falar em violação ao ato jurídico perfeito, à 

coisa julgada ou ao direito adquirido, motivo pelo qual inexiste violação ao art. 5º, 

XXXVI, da Constituição da República, tampouco a princípios, direitos e garantias 

previstos na Carta Magna. 

Ademais, tem-se que o presente projeto de lei não visa alcançar 

situações jurídicas pretéritas. Desse modo, o objeto dessa proposição é 

materialmente constitucional sob a perspectiva da aplicação na lei no tempo.  

 

1.3. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 16 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de 

Lei está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais 

Superiores. 

                                           
16 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

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

contrário, atende a todos os preceitos.  

1.4. Técnica Legislativa 

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei 

Complementar no. 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Verifica-se que a proposição não contém matéria estranha ao seu objeto 

ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, e o âmbito de 

aplicação da norma está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o 

conhecimento técnico ou científico da área respectiva.  

Sobre a vigência da lei, esta encontra-se indicada de maneira expressa 

no art. 4º, com previsão de que deve entrar em vigor após decorridos 90 (noventa) 

dias de sua publicação, prazo adequado para que se tenha amplo conhecimento da 

norma.  

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou algumas correções devidas 

na redação do referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa à fl. 13 e 14 dos 

autos).  
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Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/1998, que rege 

a redação dos atos normativos. 

2. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 

66/2020, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2020. 

 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Procurador da ALES 
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