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PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELO ATO Nº 2.867 
 

 

Projeto de Lei Complementar n.º: 28/2020  

Autor: Governador do Estado do Espírito Santo  

Assunto: "Altera a Lei Complementar nº 850, que instituiu o Serviço Voluntário de 

Interesse Policial - SVIP no âmbito do Estado do Espírito Santo" 

 

 

I - RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei Complementar nº 28/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado, foi encaminhado pela Mensagem Governamental nº 60/2020, e 

objetiva alterar a Lei Complementar nº 850, de 17 de março de 2017, com a finalidade 

de instituir o Serviço Voluntário de Interesse Policial – SVIP, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

No que tange a tramitação regimental, inicialmente, a proposição legislativa, 

encaminhada pela referida Mensagem nº 60/2020, foi protocolizada na Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo no dia 27 de abril de 2020. Por sua vez, o 

Projeto de Lei Complementar em comento foi publicado no Diário do Poder Legislativo 

– DPL nº. 8922, do dia 28.04.2020, à página 01. 

 

Por fim, o projeto de lei veio a esta Comissão Especial (criada pelo Ato nº 2.867, 

publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 30 de abril de 2020, à página 31 

para elaboração de parecer, com fulcro no art. 57, inciso II, e no art. 58, parágrafo 

único, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o Relatório. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 
 

Conforme acima narrado, o Projeto de Lei Complementar nº 28/2020, de autoria do 

senhor Governador do Estado, nos termos da Mensagem Governamental nº 60/2020, 
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tem o seu objeto normativo voltado a inserir o inciso V, ao art. 5º, da Lei Complementar 

nº 850, de 17 de março de 2017, com a finalidade de garantir ao Delegado de Polícia 

aposentado e ao Médico Legista aposentado - que venham a atuar no Serviço 

Voluntário de Interesse Policial (SVIP), para realização de atribuições específicas, a 

serem desenvolvidas por policial civil aposentado em jornada semanal de quarenta 

horas – ajuda de custo mensal, cujo valor será disciplinado por Decreto. Observado 

que tal ajuda de custo não trará prejuízo para os respectivos proventos de inatividade. 

 

Outrossim, diante do credenciamento jurídico, verifica-se do diagnóstico decorrente 

que, salvo melhor juízo, a pretensa normatividade da proposição legislativa não traz 

nenhum ponto de antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da Constituição 

Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, a consagrando com a graduação de 

material e formalmente constitucional. Para tanto, foi considerado: 

 
 

A - DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
 
Diante da repartição de competência legislativa imposta pela Constituição da 

República, afere-se que a competência para dispor normativamente sobre a matéria 

da presente proposição, pertence ao Ente Federado Estadual, no que tange a sua 

capacidade de alterar as suas próprias leis (art. 25, §1º, da Constituição Federal). 

Vejamos o comando do dito dispositivo: 

 
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. 

 

Por sua vez, nos termos do art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, e do art. 91, 

inciso II, ambos da Constituição Estadual, o Chefe do Poder Executivo do Estado do 

Espírito Santo possui competência privativa para a iniciativa legislativa (autoria) do 

Projeto de Lei Complementar ora em comento. In verbis: 
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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 - ...............................;  
II - ..............................; 
 
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; 
 
(...) 
 
Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 
I - ........................... 
 
II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição; 

 
Além disso, a espécie normativa que deve conter a normatização da matéria 

encontra-se correta, na medida em que se trata de lei complementar estadual a 

única espécie capaz de promover a regulamentação pretendida juridicamente. Vale 

dizer que somente por intermédio da espécie normativa lei complementar é que se 

vislumbra validamente a possibilidade de se dar a regulamentação objetivada. 

Outrossim, por força do comando diagnosticado, fica confirmado juridicamente que, 

in casu, a espécie adequada é a lei complementar, até porque a finalidade é alterar 

norma de igual natureza (Lei Complementar nº 850/2017). 

 

Frente ao fato de se tratar de lei complementar estadual a espécie do caso concreto 

em foco, o quorum necessário para a aprovação deste Projeto é o de “maioria 

absoluta” dos membros da Assembleia Legislativa, sendo que se dará em um único 

turno de votação (art. 150 do Regimento Interno). Tal quorum de aprovação é 
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exigido tanto por simetria ao artigo 69 da Constituição Federal, quanto por ordem 

expressa prevista no caput, do artigo 68, da Constituição Estadual. Em transcrição: 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria 
absoluta. 

 

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 
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. 

 
Quanto ao processo de votação do Projeto de Lei Complementar nº 28/2020, tem-se 

que o mesmo é o de votação nominal, nos termos do artigo 202, inciso II, do 

Regimento Interno. Assim, o processo de votação terá o seguinte procedimento 

geral: o início da votação de matéria constante da “Ordem do Dia” e a verificação de 

quorum serão sempre precedidos do som dos tímpanos (sinal sonoro decorrente do 

acionamento de campainha localizada no Plenário). Em caso de empate de votação, 

haverá nova votação na sessão seguinte e, persistindo o empate, o Presidente da 

Mesa Diretora votará com a finalidade de desempatar o resultado da votação. Dita o 

artigo 200 do Regimento Interno: 

 
Art. 200.  São dois os processos de votação: 
 
I - simbólico; e 
 
II - nominal; 
 
§ 1º Escolhido um processo de votação, outro não será 
admitido, quer para a matéria principal, quer para emenda ou 
subemenda. 
 
§ 2º O início da votação de matéria constante da Ordem do Dia 
e a verificação de quorum serão sempre precedidos do som 
dos tímpanos.    
 
§ 3º Em caso de empate de votação simbólica ou nominal, 
haverá nova votação na sessão seguinte e, persistindo o 
empate, observar-se-á o disposto no artigo 23, § 2º. 
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Todavia, além das regras gerais do processo de votação, existem procedimentos 

específicos para a modalidade de votação nominal. Tal modalidade será utilizada 

nos casos em que seja exigido quorum especial para votação (caso dos Projetos de 

Lei Complementar que possui quorum especial – maioria absoluta), à exceção dos 

previstos neste Regimento ou por deliberação do Plenário, a requerimento de 

qualquer Deputado; esta modalidade será realizada pelo sistema eletrônico de 

votos, obedecidas às instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização; 

concluída a votação, encaminhar-se-á à Mesa a respectiva listagem, que conterá os 

registros da data e hora em que se processou a votação, da matéria objeto da 

votação, o nome de quem presidiu a votação, o resultado da votação e os nomes 

dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor, os que votaram 

contra e os que se abstiveram. 

 

Ainda no procedimento específico da votação nominal, observa-se que: a relação 

dos Deputados que votarem a favor ou contra será publicada no Diário do Poder 

Legislativo e constará de ata; só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao 

resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou a votação de nova 

matéria; se o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, nos 

processos de eleição e nas hipóteses de que tratam os artigos 248 e 263 do 

Regimento Interno ou quando for assim deliberado pelo Plenário, proceder-se-á à 

votação nominal pela lista dos Deputados, que serão chamados pelo 1º Secretário e 

responderão “sim” ou “não”, conforme sejam favoráveis ou contrários à matéria que 

estiver sendo votada, observando-se que à medida que o 1º Secretário proceder à 

chamada, o 2º Secretário anotará as respostas e as repetirá em voz alta. 

 

Terminada tal chamada, proceder-se-á, ato contínuo, à chamada dos Deputados 

cuja ausência tenha sido verificada, sendo que, enquanto não for proclamado o 

resultado da votação pelo Presidente, será permitido ao Deputado que responder à 

segunda chamada obter da Mesa o registro de seu voto. Normatiza o Regimento 

Interno: 

 
Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 
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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. 
 
Parágrafo único. Não se admitirá votação nominal para 
requerimento verbal.  
 
(...) 
 
Art. 203. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de 
votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para 
sua utilização.  
 
§ 1º Concluída a votação, encaminhar-se-á à Mesa a 
respectiva listagem, que conterá os seguintes registros: 
 
I - data e hora em que se processou a votação; 
 
II - a matéria objeto da votação; 
 
III - o nome de quem presidiu a votação; 
 
IV - o resultado da votação; 
 
V - os nomes dos Deputados votantes, discriminando-se os 
que votaram a favor, os que votaram contra e os que se 
abstiveram. 
 
§ 2º A relação dos Deputados que votarem a favor ou contra 
será publicada no Diário do Poder Legislativo e constará de 
ata. 
 
§ 3º Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao 
resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou a 
votação de nova matéria. 
 
§ 4º Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de 
funcionamento, nos processos de eleição e nas hipóteses de 
que tratam os artigos 248 e 263; ou quando for assim 
deliberado pelo Plenário, proceder-se-á à votação nominal pela 
lista dos Deputados, que serão chamados pelo 1º Secretário e 
responderão “sim” ou “não”, conforme sejam favoráveis ou 
contrários à matéria que estiver sendo votada, observando-se 
o seguinte:  
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I - à medida que o 1º Secretário proceder à chamada, o 2º 
Secretário anotará as respostas e as repetirá em voz alta; 
 
II - terminada a chamada, a que se refere o inciso I, proceder-
se-á, ato contínuo, à chamada dos Deputados cuja ausência 
tenha sido verificada; 
 
III - enquanto não for proclamado o resultado da votação pelo 
Presidente, será permitido ao Deputado que responder à 
segunda chamada obter da Mesa o registro de seu voto. 

 
Além da observância plena dos procedimentos do processo de votação acima 

indicados, cabe gizar que, para fins de validade, o mesmo também engloba outros 

procedimentos importantes como: o Método de Votação e do Destaque (artigos 204 

a 207 do Regimento Interno); o Encaminhamento da Votação (artigos 208 e 209 do 

Regimento Interno); o Adiamento da Votação (artigo 210 do Regimento Interno); e a 

Justificação de Voto (artigo 211 do Regimento Interno). 

 

O regime inicial de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 28/2020 é o de 

tramitação ordinária, com fulcro no art. 148, inciso II, do Regimento Interno. Em face 

disso, a tramitação da proposição foi corretamente iniciada com a sua leitura no 

Pequeno Expediente, bem como a sua distribuição eletrônica, em avulsos (art. 149 

do Regimento Interno). 

 

Como adendo, cabe registrar que, in casu, o regime de tramitação denominado de 

urgência constitucional, que assiste aos projetos de lei ordinária de autoria do 

senhor Governador do Estado, nos termos do art. 148, inciso I, e do art. 267, ambos 

do Regimento Interno, combinados com o art. 64, §§1º e 2º, da Constituição Federal 

(por simetria) e com o art. 65 da Constituição Estadual, não cabe para a presente 

proposição, devido à circunstância de ser a sua espécie normativa lei complementar. 

A ordem é expressamente determinada pelo §2º, do art. 65, da Constituição 

Estadual, combinado com o art. 267, §2º, do Regimento Interno, senão vejamos: 

  
 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
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Art. 65.  O Governador do Estado poderá solicitar urgência 
para apreciação de projetos de sua iniciativa. 
 
§ l° Se, no caso de urgência, a Assembleia Legislativa não se 
manifestar em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, 
esta deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a 
deliberação dos demais assuntos, para que se ultime a 
votação. 
 
§ 2° O prazo estabelecido no parágrafo anterior não corre nos 

períodos de recesso nem se aplica aos projetos de lei 

complementar. (GRIFO NOSSO) 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
 
Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes 
regimes de tramitação: 
 
I - de urgência; 
 
II - ordinária; 
 
(...) 
 
Art. 267.  O projeto para o qual o Governador do Estado tenha 
solicitado urgência deverá ser apreciado pela Assembleia 
Legislativa no prazo constitucional de quarenta e cinco dias, 
findo o qual será incluído na Ordem do Dia, para discussão e 
votação, sobrestando-se as demais deliberações. 
 
§ 1º A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo 
Governador do Estado depois da remessa do projeto e em 
qualquer fase de seu andamento, aplicando-se, a partir daí, o 
disposto neste artigo. 
 
§ 2º Os prazos previstos neste artigo não correm nos períodos 

de recesso da Assembleia Legislativa e nem se aplica aos 

projetos de lei complementar. 

(NEGRITO NOSSO) 
 
 

B - DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
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Especificamente sobre a constitucionalidade material do Projeto de Lei Complementar 

ora em apreço, vislumbra-se que a sua medida visa, tão-somente, estabelecer ajuda 

de custo para os Delegados de Polícia aposentados e para os Médicos Legistas 

aposentados que atuarem no Serviço Voluntário de Interesse Policial (SVIP). Destarte, 

sob o enfoque de análise jurídica material, o objeto normativo da proposição ora em 

comento converge para a atuação na área da Segurança Pública, conforme os 

parâmetros previstos no artigo 144, caput, inciso IV e § 4º da CRFB/1988. 

 

Desta premissa, tem-se que a proposição não traz nenhum ponto de antinomia com os 

comandos constitucionais. Como se verifica, pela especificidade respectiva, os 

requisitos foram atendidos, por isso, as condicionantes proporcionais, razoáveis e 

integradas ao interesse público que são previstas por ordem constitucional foram 

contempladas pela normatização do Projeto de Lei Complementar ora em foco, na 

hipótese de seu ingresso no ordenamento jurídico. 

 

A análise jurídica deste caso concreto molda-se pacificamente aos pressupostos do 

Direito pátrio. Desta forma, perante a boa doutrina, o referido procedimento é meio 

técnico para que a Administração Pública possa instituir o fomento às ações de 

segurança pública, em especial ao combate a criminalidade violenta. Outrossim, o teor 

regulamentar geral do objeto normativo da proposição em crivo é materialmente 

constitucional. 

 

Não obstante, a análise que se resulta do objeto normativo focado, também, 

configura procedimento adequado frente à ordem axiológica do Princípio da 

Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, a saber: 

 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 
Destarte, verifica-se que existe total compatibilidade dos preceitos da proposição 

com as normas e princípios materiais da Constituição Federal e da Constituição 

Estadual, especialmente no que tange a competência constitucional do Chefe do 

Poder Executivo de exercer a direção superior da administração estadual, com a 
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consecução de determinar a avaliação do mérito administrativo existente da medida 

legislativa de sua própria autoria. 

 
Vale dizer que se torna tipificado o interesse público e a sua condição materialmente 

uníssona com os ordenamentos jurídicos federal e estadual. Firma a ordem 

constitucional estadual: 

 
Art. 78.  O Poder Executivo é exercido pelo Governador do 
Estado auxiliado pelos Secretários de Estado. 
 
(...) 
 
Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 
I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual; 
 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou em 

casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os Princípios da 

Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos Poderes (ADI-MC 

776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 2364 – Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-

2006 PP-00080.  

 

O exercício da Direção Superior da Administração Estadual contempla integralmente 

a avaliação da necessidade de se implantar a gratificação de natureza indenizatória 

para os Delegados de Polícia e Médicos Legistas aposentados que integrarem o 

Serviço Voluntário de Interesse Policial - SVIP. Em outros termos, o procedimento 

legislativo almejado pelo Chefe do Poder Executivo recebe legitimidade 

constitucional na própria condição de ser de sua origem/autoria a proposição 

legislativa, acrescida do atendimento do formalismo prescrito e da motivação 

trilhada pelo interesse público já demonstrado. 

 

Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no tempo, tem-se que, por 

se tratar de objeto normativo de relativa facilidade em sua aplicabilidade, não há 
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parâmetros de razoabilidade em se exigir prazo de vacatio legis para a entrada em 

vigor do Projeto de Lei Complementar nº 28/2020, na hipótese de ser o mesmo 

transformado em Lei Complementar. Nota-se, inclusive, que a necessidade de 

imediata aplicabilidade do Projeto ampara-se na avaliação e ordenança da direção 

superior da administração estadual. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Da 

Compatibilidade com os Princípios, Direitos e Garantias Previstos no art. 5º da 

Constituição Federal), observa-se que os mesmos formam um acervo 

exemplificativo de Direitos Humanos Civis (Individuais ou Negativos) que garante 

uma esfera de proteção do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente 

do próprio Estado. 

 

A relação destes direitos constitucionais possui natureza de proteção do indivíduo em 

face da ação não autorizada juridicamente do Estado. Desta forma, o Projeto de Lei 

Complementar nº 28/2020 não possui qualquer correlação com esses Direitos 

Fundamentais, haja vista que não trata de ação incidente sobre os indivíduos 

presentes na sociedade e nem em relação aos seus bens, mas somente de simples 

estabelecimento de gratificação de natureza indenizatória para os Delegados de 

Polícia e Médicos Legistas aposentados que integrarem o Serviço Voluntário de 

Interesse Policial – SVIP. 

 

Em suma, por não possuir alcance sobre os direitos fundamentais previstos no art. 

5º da Constituição Federal e, frente a isso, não ser incompatível com estes direitos, 

cabe confirmar compatibilidade da pretensa norma com esta ordem constitucional. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do 

Respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia), a análise converge também para 

o que se registrou no parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Lei Complementar nº 

28/2020 não possui qualquer correlação de ingerência nos Direitos Fundamentais e 

esse quadro específico da proposição inclui o Princípio da Isonomia, que possui 
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endereço no próprio art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal. Vejamos em 

repetição: 

 
“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: 
 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;” 

 
Desta forma, aflora da análise que o projeto em comento não produz resultado que 

afronta a condição de isonomia das pessoas, pela simples razão de que não versa 

sobre matéria de direitos fundamentais, mas somente de mera instituição de 

gratificação de natureza indenizatória para os Delegados de Polícia e Médicos 

Legistas aposentados que integrarem o Serviço Voluntário de Interesse Policial - 

SVIP. Disso e perante o interesse público envolvido, não resta outra posição que 

não a óbvia confirmação de pleno respeito, por parte do objeto normativo do Projeto 

de Lei Complementar nº 28/2020, ao Princípio Constitucional da Isonomia.  

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 2.517/2008 (Do 

Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada), 

contempla-se que o mesmo igualmente converge para o art. 5º da Constituição 

Federal. In verbis: 

 
“Art. 5º. ................................................................... 
 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;” 

 
Nesse diapasão a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 

4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição Federal e passou a integrá-la 

infraconstitucionalmente, inclusive para fins de conceituar juridicamente tais 

Institutos de Segurança Jurídica e garantidores de Paz Social. Assim, dita a ordem 

legal: 
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estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360032003400380039003A00540052004100



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei Complementar nº 28/2020 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

13 

 

“Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados 
a ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
 
§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a 
lei vigente ao tempo em que se efetuou. 
 
§2º. Consideram-se adquiridos assim os 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. 
 
§3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso.” 

 
Nesses termos constitucionais e legais, o Projeto de Lei Complementar nº 28/2020 

não inova a ordem jurídica para produzir efeito nos direitos das pessoas e nem 

implica em desatendimento ao que juridicamente foi firmado por partes ou decidido 

em definitivo pela prestação jurisdicional. Em outras palavras, a proposição 

legislativa indicada não desrespeita estes Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato 

Jurídico Perfeito e Coisa Julgada) pela simples razão de que não normatiza nada 

antinômico ao interesse ou direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas somente trata 

sobre a instituição de gratificação de natureza indenizatória para os Delegados de 

Polícia e Médicos Legistas aposentados que integrarem o Serviço Voluntário de 

Interesse Policial - SVIP. 

 

Face ao todo acima disposto, fica o Projeto de Lei Complementar nº 28/2020 

confirmado como adequado no que tange aos preceitos materiais constitucionais, 

assim confirmando a sua patente de constitucional. 

 
 

C - DA LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE 
 
Em continuidade, estendendo um pouco mais a análise técnica da proposição, 

verifica-se que, quanto à mesma, não há oposição na doutrina ou na jurisprudência 

dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, material ou formalmente, o projeto 

de ser aprovado, consequentemente, recebe o grau de jurídico. Diante dos 

Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do Projeto de Lei Complementar n° 
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28/2020 não afronta a legislação federal e estadual, assim recebendo a qualidade 

de ser patenteado como legal.  

 

Essas duas conclusões técnicas foram aferidas, também, frente ao fato de que o 

projeto de lei complementar em tela preencheu a todos os requisitos previstos no 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(compatibilidade regimental plena da presente proposição) e da legislação 

específica para a sua elaboração. 

 

Considerando todo o exposto, fica confirmado que o Projeto de Lei Complementar 

n° 28/2020 não afronta a legislação federal e estadual e nem possui embargo por 

parte dos tribunais, assim recebendo a qualidade de ser patenteado como jurídico e 

legal. 

 
 

D - DA TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
No que norteia a técnica legislativa empregada na elaboração da proposição, 

registra-se que a mesma atende satisfatoriamente os preceitos: (a) da Constituição 

Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n° 95, de 26 

de fevereiro de 1998, (d) da Lei Complementar Estadual nº 168, de 01 de dezembro 

de 1999 e (e) da Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento Interno desta Nobre 

Assembleia Legislativa). 

 
 

E - DO ESTUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 
 
Quanto ao estudo técnico proveniente da Diretoria de Redação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe informar que o mesmo não se realizou 

até a presente data, porém asseguramos a adequação geral da redação empregada 

na proposição legislativa em comento. 

 

Em derradeira conclusão, resta confirmado que o Projeto de Lei Complementar nº 

28/2020, encaminhado pela Mensagem Governamental nº 60/2020, de autoria do 
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senhor Governador do Estado, é material e formalmente constitucional, legal, jurídico e 

de boa técnica legislativa empregada em sua elaboração e redação. Ex Positis, 

sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER nº         /2020 

 

A COMISSÃO ESPECIAL, criada pelo Ato nº 2.867/2020, é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Lei Complementar nº 28/2020, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. 

 

Palácio Domingos Martins, em 30 de Abril de 2020. 

 

 

Enivaldo dos Anjos (Presidente)_______________________ 

Marcelo Santos (Relator)_____________________________ 

Euclerio Sampaio___________________________________ 

Fabricio Gandini_____________________________________ 

Adilson Espíndula____________________________________ 
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