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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 94/2019 

AUTOR: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

EMENTA: Mensagem nº 001/2019, do Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 94/2019, que dispõe sobre a Justiça de 

Paz e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 94/2019, de autoria do Tribunal de Justiça 

do Estado do Espírito Santo, que tem por objetivo regulamentar a Justiça de Paz no 

Estado do Espírito Santo. 

O autor, na exposição de motivos, justifica a proposição (fls. 08/09): 

O projeto de lei em voga, que ora é submetido à apreciação desta augusta 
Casa Legislativa, tem por escopo promover a regulamentação da justiça de 
paz no Estado do Espírito Santo. 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 98, inc. II, que a União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, bem como os Estados, criarão justiça de 
paz, nos seguintes termos: 

II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos 
pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro 
anos e competência para, na forma da lei, celebrar 
casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na legislação.  
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Referida regra também está prevista no art. 107, inc. II, da Constituição do 
Estado do Espírito Santo. 

No I Encontro de Corregedores do Serviço Extrajudicial, que foi realizado 
em 07/12/2017, a Corregedoria Nacional de Justiça estipulou 20 (vinte) 
metas para melhorar os serviços extrajudiciais, sendo uma delas relativa à 
regulamentação da justiça de paz. 

Assim, a Meta 20 prevê que o Tribunal de Justiça deverá:  

20 – Regulamentar e encaminhar proposta de lei à Assembleia 
Legislativa que trate das eleições, remuneração, atuação para 
a função de juiz de paz, na capital e no interior em observância 
ao art. 98, II, da CF. 

Nesse sentido, o presente projeto foi elaborado com a finalidade de dar o 
cumprimento integral da meta, em observância as determinações do 
eminente Corregedor Nacional da Justiça, Ministro Humberto Martins, nos 
autos do Pedido de Providências CNJ n.º 0006054-79.2018.2.00.0000.  

O projeto dispõe sobre eleição, para mandato de 4 (quatro) anos, e 
remuneração dos juízes de paz, bem como sobre a vacância do cargo, com 
a possibilidade de convocação do suplente eleito. 

Em relação à eleição, prevê que as regras serão normatizadas pelo 
Tribunal de Justiça, podendo, para sua consecução, estabelecer convênio 
com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. 

Registre-se, por oportuno, que a regulamentação da justiça de paz não terá 
impacto orçamentário e financeiro ao Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo, porquanto os juízes de paz não são remunerados pelos cofres 
públicos, mas sim pelos emolumentos tabelados, que são pagos exclusiva 
e diretamente pelos tomadores do serviço em referência. 

Pelas razões expostas, coloco o projeto sob o acurado crivo de Vossas 
Excelências, com confiança na sua aprovação. 

 

O projeto foi protocolado no dia 25/02/2019, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 25/02/2019 e publicado no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 26/02/2019 (fls. 16/18 dos autos). 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 

28/31, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 11, no qual admitiu a tramitação da 
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proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

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-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa foi respeitada, pois, nos 

termos do art. 98, inciso II, compete aos Estados instituir a Justiça de Paz, nos 

seguintes termos: 
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Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados 
criarão: 
(...) 
II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto 
direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência 
para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face 
de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer 
atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas 
na legislação. (original sem destaque) 

 

Verificada a competência do Estado para tratar da matéria, passamos à 

análise do procedimento para a elaboração da norma jurídica em epígrafe. 

O desrespeito ao procedimento de elaboração da norma pode ocorrer na 

fase de iniciativa, o chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra fase do 

processo legislativo, como, por exemplo, na inobservância do quorum de votação ou 

aprovação da espécie normativa. 

Por se tratar de matéria de organização do Judiciário, a iniciativa para 

deflagrar o processo legislativo compete ao Tribunal de Justiça do Estado (CR, art. 

96, inc. I). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZES DE PAZ: 
REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA 
ENTRE OS PODERES. NORMAS LEGAIS RESULTANTES DE EMENDA 
PARLAMENTAR: USURPAÇÃO DE INICIATIVA. PODER JUDICIARIO: 
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA; AUMENTO DE 
DESPESA. Normas insitas nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar n. 90, 
de 1. de julho de 1993, do Estado de Santa Catarina. Ofensa aos artigos 2. 
e 96, inciso II, alinea "b", assim como ao art. 63, inciso II, combinado com o 
art. 25 e o art. 169, paragrafo único e seus incisos, da "Lex Fundamentalis". 
A Constituição Federal preconiza que compete privativamente ao Supremo 
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169, a 
criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus 
membros, dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos 
serviços auxiliares e os dos juizos que lhes forem vinculados (art. 96, inciso 
II, alinea "b"). A remuneração dos Juizes de Paz somente pode ser fixada 
em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado. A regra 
constitucional insculpida no art. 98 e seu inciso II, segundo a qual a 
União, no Distrito Federal e nos Territorios, e os Estados criarao a 
justiça de paz, remunerada, não prescinde do ditame relativo a 
competência exclusiva enunciada no mencionado art. 96, inciso II, 
alinea "b". As disposições que atribuem remuneração aos Juizes de 
Paz, decorrentes de emenda parlamentar ao projeto original, de 
iniciativa do Tribunal de Justiça estadual, são incompativeis com as 
regras dos artigos 2. e 96, II, alinea "b", da Constituição Federal, eis 
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que eivadas de vício de inconstitucionalidade formal, além de 
violarem, pela imposição de aumento da despesa, o princípio da 
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciario. Ação 
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 48 e 
49 da Lei Complementar n. 90, de 1. de julho de 1993, do Estado de Santa 
Catarina.

1
 (original sem destaque) 

 
 

O Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação nº 16, de 27 

de maio de 2008, recomendando aos Tribunais de Justiça a regulamentação da 

função de Juiz de Paz prevista no artigo 98, inciso II da Constituição Federal, 

encaminhando proposta de lei à Assembleia Legislativa para tal finalidade.2  

No mesmo sentido, dispõe a Constituição do Estado do Espírito Santo: 

Art. 107. A lei de organização judiciária fixará a estrutura, competência 
e funcionamento dos juizados de direito e de seu pessoal administrativo e 
criará:  

(...) 

 II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto 
direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência 
para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício, ou em face 
de impugnação apresentada, o processo de habilitação, exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na 
legislação. 

(...) 

Art. 108. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 

(...) 

VI - propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 154 
desta Constituição: 

(...) 

e) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

(original sem destaque) 

                                                 
1
 STF. ADI 1051, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1995, DJ 13-10-1995 PP-34249 

EMENT VOL-01804-01 PP-00048. 

2
 RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 27 DE MAIO DE 2008. Recomenda aos Tribunais de Justiça a regulamentação da função de 

Juiz de Paz prevista no artigo 98, inciso II da Constituição Federal. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional 45/2004 atribuiu ao Conselho 
Nacional de Justiça o poder de recomendar providências; CONSIDERANDO que o artigo 98, inciso II da Constituição Federal 
estabelece que a Justiça de Paz será remunerada e composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com 
mandato de quatro anos; CONSIDERANDO a decisão exarada na Sessão Plenária do dia 27 de maio de 2008, nos autos do 
Pedido de Providências nº 200810000000110, RESOLVE: RECOMENDAR aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios que, em observância ao artigo 98, inciso II da Constituição Federal, no prazo de um ano a partir desta 
publicação, regulamentem e encaminhem proposta de lei à Assembléia Legislativa que trate: 1. Das eleições para a função de 
juiz de paz, na capital e no interior; 2. Da remuneração para a função de juiz de paz, na capital e no interior; 3. Da atuação dos 
juízes de paz perante as Varas de Família; 4. Da atuação dos juízes de paz na atividade conciliatória. Publique-se e 
encaminhe-se cópia desta Recomendação a todos os Tribunais de Justiça. 
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Logo, ao ser proposto pelo Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei está em 

sintonia com as Constituições Federal e Estadual. 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em vício de 

inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo.  

Passo, então, a analisar os demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Federal e Estadual. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a 

proposição ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não 

obstante a possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 

Estadual, decidir pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento 

Interno). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, com a adoção da 

emenda ao final sugerida, não há inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em 

apreço. 

 

2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
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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. 

No caso em tela, não se vislumbra violação ao texto da Constituição 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e 

Garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

De fato, a Justiça de Paz deve ser instituída pelos Estados como previu a 

própria Constituição Federal, constituindo um mecanismo de pacificação social. 

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena 

repercussão, o que se aplica ao presente. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado 

está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal 

e Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 
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2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto 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 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. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 

tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão. 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 
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Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 

11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou 

princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 28/31), ficando evidenciado o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação 

dos atos normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

nº. 94/2019, de autoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, nos termos da 

fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 29 de março de 2019. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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