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Em outras palavras, um procedimento burocrático 

administrativo de registro não pode diminuir a 

importância da função constitucional legislativa desta 

Assembleia, pois do contrário estes deputados seriam 

meros auxiliares do Executivo, quando o que se 

pretende com esta lei é um ato declaratório (e não de 

registro), na linha das leis 9.453/2010, 10.363/2015 e 

10.463/2015, sem qualquer tipo de oposição do 

Governo. 

 

Por fim, já existiram propostas neste Parlamento de 

tornar como propriedade imaterial os Ticumbis, 

manifestação de crença religiosa do norte do Estado, 

que, da mesma maneira que a Igreja Maranata, tratam 

de saberes religiosos/ culturais que merecem ser 

preservados como típica manifestação capixaba. 

 

Quanto a eventuais alegações de vício de iniciativa, 

este Projeto de Lei, não contém matéria relativa ao 

funcionamento e atribuições de Órgão do Poder 

Executivo, pois não há interferências nas suas 

organizações, e nem por se tratar de matéria privativa 

e sequer gera despesas ao Executivo a fim de afastar 

a possibilidade de iniciativa. 

 

Cabe citar que o Supremo Tribunal Federal – STF se 

pronunciou sobre iniciativa reservada ao Poder 

Executivo para realizar o tombamento de bens, 

todavia, o assunto tratado neste projeto se trata do 

reconhecimento de uma instituição como Patrimônio 

Histórico Imaterial por ter sido fundada no Estado e 

por ocupar um espaço muito importante ao longo de 

anos na construção de uma sociedade melhor. 

 

Em complemento, registra-se julgado do TJ-SP que 

ilustra exatamente o ponto de vista defendido neste 

parecer: 

 

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Lei municipal, 

de iniciativa parlamentar, que 

"declara patrimônio cultural imaterial 

da cidade de Ribeirão Preto o Desfile 

das Escolas de Samba".  Ausência de 

ofensa ao princípio da separação dos 

Poderes. O texto constitucional não 

prevê óbice a que ato proveniente do 

Poder Legislativo disponha sobre a 

declaração de bens imateriais como 

patrimônio cultural.  Previsão de 

dotação orçamentária generalista não 

se constitui em vício de 

constitucionalidade.  Inexistência de 

afronta à regra contida no artigo 25 

da Constituição do Estado. Expressa 

previsão de regulamentação da lei.  

Não se trata de mera faculdade do 

Poder Executivo. Poder-dever. 

Cabível, ou até mesmo necessária, a 

estipulação de prazo para expedição 

do regulamento. Evita-se que norma 

deixe de ser aplicada por inércia do 

Executivo.   Impede-se 

obstrução da atuação do Poder 

Legislativo pelo outro  Poder.  Voto 

vencido do Relator Sorteado julgava 

pedido  

improcedente.  Voto vencedor do 

Desembargador Ricardo Anafe. 

Reconhecimento de vício de 

inconstitucionalidade da expressão 

"no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua publicação", 

prevista no artigo 3º, in fine. Por 

maioria, ação julgada parcialmente 

procedente. 
 

(TJ-SP 20202823520178260000 SP 

2020282-35.2017.8.26.0000, Relator: 

Márcio Bartoli, Data de Julgamento: 

02/08/2017, Órgão Especial, Data de 

Publicação: 11/08/2017) 

 

Ante a todo o exposto, e não obstante a laicidade do 

Estado, a Igreja Cristã Maranata entidade religiosa 

que já se encontra entronizada em todo o mundo, 

constituindo importante crença capixaba que merece 

ser reconhecida pela legislação como propriedade 

imaterial e orgulho do povo capixaba, 

independentemente de sua religião, motivo pelo qual 

solicitamos o apoio de meus nobres Pares para a 

aprovação deste Projeto de Lei. 

 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.917 

 

Cria Comissão Parlamentar de 

Inquérito, para apurar e investiga 

denúncias a respeito da legalidade 

dos TCA 035/2018 – VALE S.A, 

TCA 036/2018 – ArcelorMittal e da 

Licença de Operação 123/2018 – 

VALE S.A, e se atendem ao interesse 

público e aos princípios de proteção 

ao meio ambiente. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 96/2019, na Sessão 


