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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
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Projeto de Lei n.º 1875/2018

Autor: Deputado Doutor Hércules

Assunto: Declara de Utilidade Pública o INSTITUTO CAPIXABA D CIENCIAS E ADMINISTRAÇÃO

- ICCA.

1.  RELATÓRIO

O presente Projeto de Lei, aviado pelo nobre Deputado Doutor Hércules que pretende

declarar de Utilidade Pública o INSTITUTO CAPIXABA D CIENCIAS E ADMINISTRAÇÃO - ICCA.

Em ato contínuo, fora remetido o Projeto para a Procuradoria desta Casa que não se

manifestou.

É o relatório.

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Ab initio, quadra aduzir que o Projeto de Lei analisado é legal dentro dos ditames

democráticos hodiernos.

No tocante à constitucionalidade, não se vislumbra inconstitucionalidade no tocante a sua

iniciativa, por não impor obrigação e nem interferir na organização e funcionamento da

administração, quanto à criação e extinção de órgão da administração pública, de maneira

que descaracteriza eventual ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘c’, c/c art. 84, inciso VI, da

Constituição da República que, em razão do princípio da simetria, deve ser observado no

âmbito estadual, no que tange ao art. 63, parágrafo único, inciso III e IV da Constituição

Estadual.
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Como se trata de matéria relacionada ao fomento das atividades educacionais, não há que

se falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição da República, seja na

Constituição Estadual.

Ressalta-se que o objeto do presente projeto de lei não se relaciona com a problemática da

restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto de lei não ataca o núcleo essencial de

nenhuma Cláusula Pétrea. Em realidade, a pretensa normatividade vai conferir dinâmica de

eficácia para os Direitos Humanos relativos à proteção ao direito do consumidor, nos termos

da própria Constituição Federal. Inclusive, a pretensa medida normativa ora em estudo

atende materialmente a ordem constitucional expressa, nestes termos:

“Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

promoverão e incentivarão o turismo como fator de

desenvolvimento social e econômico.”

Outrossim, sobreleva aduzir ainda que o Estado do Espírito Santo pode exercer sua

competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei, além do

que a espécie normativa adequada para tratar da matéria.

No caso em exame, houve obediência ao artigo 3.º da LC n.º 95/1998, porquanto o projeto

de lei foi estruturado 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 a 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.

Por estas razões se observa que o Projeto de Lei em epígrafe é constitucional, legal, jurídico

e se reveste de boa técnica legislativa.

3.  CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

como relator, opina-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica

legislativa do Projeto de Lei nº 1875/2018 de autoria do nobre Deputado Doutor Hercules
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que declara de Utilidade Pública o INSTITUTO CAPIXABA D CIENCIAS E ADMINISTRAÇÃO -

ICCA.
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PARECER Nº            /2022

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do

Projeto de Lei nº 1875/2018 de autoria do nobre Deputado Doutor Hércules que declara de

Utilidade Pública o INSTITUTO CAPIXABA D CIENCIAS E ADMINISTRAÇÃO - ICCA.

Plenário Rui Barbosa, em de de 2022.

__________________________________________________ PRESIDENTE

__________________________________________________ RELATOR

__________________________________________________ MEMBRO

__________________________________________________ MEMBRO

__________________________________________________ MEMBRO

__________________________________________________ MEMBRO

__________________________________________________ MEMBRO

__________________________________________________ MEMBRO
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